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DEPUTADA ESTADUAL

NOSSO DIREITO, MINHA MISSÃO.

MANDATO DA DEPUTADA ESTADUAL DRA. DAMARIS MOURA - EDIÇÃO 05 | SETEMBROESTADO DE SÃO PAULO ANO 2019

Deputada lança a Frente Parlamentar 
em defesa da Liberdade Religiosa

A deputada Damaris Moura (PHS) 
lançou no dia 19 de setembro a Frente 
Parlamentar Em Defesa da Liberdade 
Religiosa. Sucesso de público, o evento 
contou com a presença de líderes e 
representantes de várias religiões e 
autoridades, entre elas, o secretário de 
Justiça e Cidadania do Estado de São 
Paulo, Paulo Dimas Mascaretti.
A Frente Parlamentar proposta pela 
deputada terá por objetivo estudar e 
desenvolver ações, projetos e discussões 
que aprimorem a legislação e as 
políticas públicas estaduais referentes 
ao tema, que possam gerar resultados 
efetivos, uma vez que, o Estado de São 
Paulo, é o que mais teve ocorrências 
de intolerância religiosa nos últimos 
anos, chegando a 29,08%, segundo 
levantamento nacional do Disque 

A deputada Damaris Moura 
participou no dia 7 de 
setembro, em Guarulhos, do I 
Fórum Universitário de Direito 
e Liberdade Religiosa. Um 
importante evento de combate 
à intolerância motivada pela 
crença das pessoas, uma de 
suas principais bandeiras do 
mandato. 
Realizado no auditório das 
Faculdades Integradas de 
Guarulhos (FIG), o Fórum foi 
organizado pela Comissão de 
Direito e Liberdade Religiosa 
da OAB-SP, com apoio da 
subseção de Guarulhos, da 
IRLA – International Religious 
Liberty Association -, e da 
Ablirc – Associação Brasileira 
de Liberdade Religiosa e 
Cidadania e da FIG.

Denúncia do Ministério dos Direitos 
Humanos. As religiões de matrizes 
africanas são as mais perseguidas 
no país. Pessoas que têm um dia de 
guarda diferente da maioria também 
são muito afetadas. 
Para a deputada, intolerância é 
a ausência de capacidade que o 
cidadão tem de lidar com o diferente. 
“É inadmissível que 24 anos após a 
sanção da lei que criminaliza atos 
de intolerância religiosa, temos que 
presenciar diariamente agressões e 
desrespeito às pessoas e suas crenças. 
Precisamos mudar este cenário, fazer 
valer a legislação vigente e ampliar 
as atividades em prol da liberdade 
religiosa”, declarou a deputada 
Damaris Moura.
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A deputada Damaris Moura 
apresentou recentemente na 
Assembleia o projeto de lei 1078, 
que obriga bares, restaurantes 
e casas noturnas a adotarem 
medidas para auxiliar as mulheres 
que se sintam em situação de 
risco nas dependências destes 
estabelecimentos. O auxílio pode 
ser o acompanhamento até o carro 
ou outro meio de transporte, ou 
ainda comunicação à polícia.
 “O objetivo é combater a violência 
e o assédio que as mulheres vêm 
sofrendo, assim como, proteger a 
integridade daquelas que se sintam 
em risco”, explica a deputada.
Os estabelecimentos também 

Bares, restaurantes 
e casas noturnas 
deverão auxiliar
mulheres em 
situação de risco em 
suas dependências

deverão fi xar cartazes nos banheiros 
femininos, ou outros ambientes, 
informando a disponibilidade 
para ajudar. O não cumprimento 
da lei prevê multa, e os valores 
arrecadados serão destinados aos 
programas de proteção às mulheres 
vítimas de violência. 
A iniciativa da deputada, que 
sempre atuou em defesa das 
mulheres e contra a violência de 
qualquer tipo, se deve ao aumento 
das ocorrências. De acordo com o 
13º Anuário de Segurança Pública, 
produzido pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública: em 2018, mais 
de 66 mil casos de violência sexual 
foram registrados no Brasil e 82% 
das vítimas eram mulheres. 
“O número de estupros, tentativas e 
feminicidios consumados, além das 
agressões domésticas, aumentaram 
vertiginosamente. A ação do 
parlamento por meio de leis que 
protejam as pessoas é fundamental 
para coibir estes crimes”, fi naliza a 
deputada.

Convidada pela Associação 
Benefi cente e Cultural B’nai 
B’rith São Paulo, a deputada 
Damaris Moura acompanhou a 
secretária de Desenvolvimento 
Social do Estado de São Paulo, 
Célia Parnes, do lançamento do 
projeto social “Juntando Pontas – 
Interagindo com a pessoa idosa, 
a família e a sociedade”, cujo 
objetivo é promover a interação e 
o empreendedorismo entre os 60+ 
. Bem-estar, educação, tecnologia 
e geração de emprego e renda são 
pilares do projeto, que baseia-se 
no conceito de “aging in place”, ou 
seja, que a pessoa idosa possa viver 
com autonomia e independência 
em seu próprio lar, mantendo uma 
vida socialmente ativa. 
Outra iniciativa do projeto é 

Deputada participa do lançamento 
do Projeto Juntando Pontas

a reinserção no mercado de 
trabalho. Por isso, será criado 
o ‘empreendedor do cuidado’ 
para pessoas de 50 a 65 anos, 
que estejam desempregadas ou 
aposentadas. Será concedido um 
curso de 120 horas para prepará-
los para acompanhar idosos em 
atividades internas e externas. 
“Excelente iniciativa da instituição 
judaica B’nai B’rith com o apoio 
do Governo do Estado. O nosso 
mandato tem um compromisso 
com a pessoa idosa, que vai além do 
combate à violência doméstica, e 
prevê o bem-estar e a qualidade de 
vida”, declara a deputada Damaris 
Moura.
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Encontro divulga 
a campanha 
Setembro 
Amarelo e reúne 
psicólogos na 
Alesp

Deputada se reúne com duas grandes 
líderes empreendedoras e promotoras da 
dignidade da mulher no Brasil

Deputada Damaris Moura visita municípios 
do interior e litoral paulista
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Setembro foi um mês de grandes 
encontros com poderosas líderes 
empreendedoras, reconhecidas 
internacionalmente pelo trabalho 
realizado junto a milhares de outras 
mulheres, que transformaram 
suas vidas após passarem por 
cursos, palestras e capacitações e 
conquistarem sua independência 
fi nanceira.
A reunião da deputada Damaris 
Moura com a empresária Luiza 
Helena Trajano, fundadora da rede 
de lojas Magazine Luiza, ocorreu 
em seu escritório. Luiza também é a 
idealizadora e presidente do Grupo 
Mulheres do Brasil, criado em 2013 
por 40 mulheres de diferentes 
segmentos com o intuito de engajar 
a sociedade civil na conquista de 
melhorias para o país. Hoje, já são 
mais de 33 mil participantes no 
Brasil e exterior, e se consideram 
o maior grupo suprapartidário do 
país. O slogan de trabalho do Grupo 
é “Cada Mulher Conta”.
A próxima reunião foi com Ana 
Fontes, idealizadora da Rede 
Mulher Empreendedora (RME) em 
2010, durante o “Programa 10 mil 
Mulheres da FGV”, quando teve 
a ideia de criar um blog sobre os 
medos, as dúvidas e as difi culdades 

do empreendedorismo feminino. 
Este foi o ponto de partida, a criação 
ofi cial em 2017 aconteceu quando 
Ana resolveu ampliar seus objetivos 
e focar na capacitação de mulheres 
em situação de vulnerabilidade, 
com o propósito de torná-las 
empreendedoras, garantindo sua 
independência fi nanceira.
Publicitária, com pós-graduação 
em Relações Internacionais, 
Marketing, Desenvolvimento 
de Executivos e especialista em 
Empreendedorismo, Ana Fontes 
foi eleita recentemente pela 
Forbes uma das 20 mulheres mais 
poderosas do Brasil. 
“Foram agendas com duas mulheres 
extraordinárias, que tenho certeza 
resultarão em excelentes parcerias 
de trabalho para a inclusão de 
mulheres vítimas de violência 
doméstica no mercado de trabalho, 
por meio de políticas públicas e 
legislação que fortaleçam esta luta. 
É o nosso mandato a serviço do 
cidadão e do desenvolvimento das 
pessoas, para a formação de uma 
sociedade melhor e mais justa”, 
anuncia a deputada. 

A deputada Damaris Moura, 
com o objetivo de reforçar a 
campanha do “Setembro Amarelo”, 
conhecida por chamar a atenção 
da população para a grave questão 
do suicídio, realizou na Assembleia 
um Encontro de Psicólogos para 
debater o tema e propor soluções. 
O “Encontro Formas de 
Enfrentamento ao Suicídio” foi 
liderado pela psicóloga Veruska 
Ghendov, e contou com a presença 
de competentes profi ssionais, 
que puderam debater o assunto, 
trocar informações sobre projetos 
e experiências de sucesso, com o 
objetivo de trazer bem-estar a todos 
e colaborarem para a saúde mental 
da população.

A deputada Damaris Moura acredita 
que o parlamentar para realizar 
um bom trabalho que atenda a 
maioria, precisa conhecer de perto 
a realidade das pessoas. “Como já 
dizia o saudoso governador Franco 
Montoro: ‘as pessoas moram nos 
municípios’. Temos um trabalho 
intenso na Assembleia, inúmeras 
comissões para participar, projetos 
a serem estudados e votados. Mas, 
sempre que possível quero visitar os 
municípios paulistas”. Por isso, em 
setembro a agenda foi bem intensa 
e a deputada visitou municípios do 
interior e litoral paulista. 

No início do mês, dia 9, o trabalho 
começou cedo na cidade de Jacareí, 
onde foi recebida pelo prefeito Izaias 
Santana, a secretária municipal de 
Educação, Maria Thereza Cyrino; 
e a vereadora Lucimar Ponciano. 
O objetivo da reunião foi conhecer 
os programas desenvolvidos 
pela Prefeitura, especialmente o 
Programa “Família Segura”. 
Na sequência, a deputada visitou o 
município de Pindamonhangaba, 
onde participou de um almoço na 
Associação Lar Irmã Terezinha de 
Assistência aos Idosos, a convite do 
diretor Álvaro Bodini. A instituição 
atende 122 idosos, e em breve 
contará com mais um serviço 
de acolhimento: a “Casa Dia do 
Idoso”. À tarde, a deputada Damaris 
participou como oradora ofi cial do 
“Ato Solene em Defesa da Criança, 
Adolescente e Mulher Vítima de 
Violência” na Câmara Municipal 
de Pindamonhangaba, e ministrou 
a palestra “Ações e Políticas em 
Defesa das Crianças, Adolescentes e 
Mulheres Vítimas de Violência, um 
compromisso de toda a sociedade”.
À noite participou do II Fórum 

#nossodireitominhamissao

Jacareí e Pindamonhangaba

Itariri, Peruíbe e Pedro de 
Toledo

Porto Feliz, Itu e Boituva

Universitário de Direito e Liberdade 
Religiosa e da posse da Comissão 
de Liberdade Religiosa da Subseção 
da OAB-SP, ambos realizados na 
Faculdade Anhanguera.

A visita na região ocorreu no dia 
16 de setembro e começou cedo 
no município de Pedro de Toledo, 
onde foi recebida por lideranças 
religiosas, políticas e da sociedade 
civil. Na oportunidade, a deputada 
aproveitou para conhecer as 
principais necessidades destas 
comunidades e conversar sobre as 
melhorias que podem ser levadas 
para a região.
Itariri foi o próximo destino da 
viagem. Após conceder entrevista 
ao Nenel da Rádio Essa FM sobre 
as ações desses sete meses de 
mandato, a deputada foi recebida 
no gabinete do prefeito, Dinamerico 
Peroni, e o presidente da Câmara 
Municipal, o vereador Carlos Rocha 
Ribeiro, vereadores e lideranças 
locais. 
A próxima parada foi Peruíbe, onde 
a deputada Damaris foi recebida 
pelo prefeito Luiz Maurício. Na 

No último dia do mês, a visita 
começou pelo município de 
Boituva, onde foi recebida na 
Sede da OAB, pelo seu presidente e 
toda a diretoria, além de lideranças 
políticas locais. Na sequência, 
a deputada foi para a cidade de 
Porto Feliz, onde foi recebida pelo 
prefeito dr. Cássio.

Após a visita às duas primeiras 
cidades, onde tratou das realidades 
locais, a deputada encerrou o dia 
visitando o município de Itu. Lá, 
concedeu entrevista na Rádio Nova 
FM 105,9 para o vereador Normino; 
e na sequência visitou a Prefeitura 
Municipal e foi recebida pelo 
prefeito Guilherme Gazzola. 

sequência, o presidente da Câmara 
Municipal, vereador Paulinho da 
TV, demais vereadores e lideranças 
locais, receberam a visita da 
deputada.
Após as reuniões na Prefeitura e 
Câmara, a deputada foi conhecer 
o extraordinário trabalho realizado 
pela Escola Municipal de Música, 
onde foi recebida por uma 
emocionante apresentação dos 
seus alunos. 


