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Dia estadual da Campanha Quebrando 
o Silêncio agora é lei

Agora é lei: o Estado de São Paulo terá 
no seu calendário ofi cial o “Dia Estadual 
da Campanha Quebrando o Silêncio”, 
uma campanha da Igreja Adventista 
que ocorre no quarto sábado do mês 
de agosto. A conquista foi da deputada 
Damaris Moura, que conseguiu a 
aprovação da Lei e a sua sanção pelo 
Governador João Doria, na penúltima 
semana do mês de outubro.
O ato aconteceu durante reunião no 
Palácio dos Bandeirantes e contou 
com a presença do presidente geral da 
igreja Adventista para o Estado de São 
Paulo, pastor Domingos de Souza, e os 
presidentes das demais associações.
A nova lei (17.186) tem por objetivo 
fortalecer as ações educativas e de 
conscientização da sociedade sobre 
abusos e a violência doméstica, em 
especial, contra crianças, mulheres 

Este mês, a deputada 
Damaris Moura foi recebida 
no Conselho Estadual de 
Educação pelo presidente, prof. 
Hubert Alquéres, e a presidente 
da Câmara de Educação Básica, 
Profa. Bernadete Angelina 
Gatti. 
Na pauta, um estudo a respeito 
do direito à liberdade religiosa e 
o dia de guarda dos professores 
e servidores de escolas públicas 
e privadas do Estado de 
São Paulo. “Apresentei esta 
demanda em 2017, quando 
era presidente da Comissão de 
Direito e Liberdade Religiosa 
da OAB/SP, e agora saímos da 
reunião com a promessa de que 
o nosso pedido será analizado 
para a tomada das medidas 
necessárias. Fiquei muito feliz 
com esta notícia, que atenderá 
milhares de professores e 
funcionários da rede estadual 
de ensino”, comemora a 
deputada.

e idosos, reforçando a importância 
da denúncia destas espécies de 
violências e o quanto ela pode salvar 
vidas bem como que este trabalho 
não deve ocorrer apenas na data 
acima, mas durante todo o ano.
“Esta lei representa um trabalho 
e a dedicação de anos da minha 
vida atendendo e apoiando as 
vítimas, como também representa o 
fortalecimento da luta no combate 
ao abuso e à violência doméstica. 
Esta é uma campanha de utilidade 
pública que tem por objetivo resgatar 
e preservar a dignidade humana 
de nossas crianças, mulheres e 
idosos, conscientizando sociedade, 
governo, família, entidades sobre a 
importância da denúncia e do apoio 
às vítimas destas violências”, explica a 
deputada Damaris Moura.   

Conselho Estadual 
de Educação avaliará 
o dia de guarda 
de professores e 
funcionários
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Esse boletim é um resumo 
mensal das principais ações 
do mandato da deputada 
estadual Dra. Damaris 
Moura.
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Boletim Mês VI 
A deputada Damaris Moura, 
a convite do governador João 
Doria, participou no Palácio dos 
Bandeirantes do lançamento do 
Programa “Vale do Futuro”, que tem 
por objetivo o desenvolvimento 
econômico e social da região 
do Vale do Ribeira e a redução 
das desigualdades sociais. Até 
2022 serão investidos R$ 2 
bilhões na região, sendo uma 
parte o governo do Estado, e a 
outra parte, a iniciativa privada. 
“Serão 10 ações, sete delas sobre 
emprego e renda e as demais, sobre 
qualidade de vida. A expectativa é 
gerar 30 mil novos empregos. Esse 
é o mais importante programa 
para o desenvolvimento social e 
diminuição da pobreza no Estado 
de São Paulo”, comenta a deputada. 

Vale do Futuro

A deputada Damaris iniciou 
o mês de outubro realizando 
um evento de reconhecimento 
ao trabalho realizado por 100 
personalidades em várias áreas 
de atuação: profi ssionais de tv e 
rádio, médicos, psicólogos, líderes 
religiosos e outros profi ssionais. 
“Estas pessoas homenageadas são 
profi ssionais atuantes nas mais 
diversas áreas, seja diretamente em 
projetos sociais, ou com o apoio 
às campanhas, bandeiras, causas 
específi cas de entidades, entre 
outras, que se tornaram referência”, 
explica a deputada.
Entre os homenageados estavam: 
o apresentador e jornalista do 
SBT, Dudu Camargo; o tenor da 
OSESP, Paulo Roberto Calciolari 
Cerqueira; a dra Silvia Regina 
Graziane, referência em oncologia 
do Instituto Dr Arnaldo; Paulo 
Eduardo Gomes Vieira,  pastor da 

Deputada homenageia personalidades de destaque

Primeira Igreja Batista de São Paulo.
E ainda: a psicóloga especializada 
nas áreas clínica, jurídica e 
neuropsicologia, dra Veruska 
Ghendov; Rosy Cordeiro, 
apresentadora de TV da Record 
News; pastores Alencar Gonçalves 
e Nancy Gonçalves, da Igreja 
Assembleia de Deus da zona sul; Ana 
Cláudia Batista da Silva, empresária; 

Denise Luque, apresentadora do 
“Programa Consulta ao Doutor” 
da RIT TV  ; Padre Fábio Parpinelli, 
apresentador da Rede Vida; a atriz 
e jurada do SBT, Florina Fernandez, 
a “Flor”; Gabriel Michelazzo, pastor 
e apresentador do Programa 
Movimento Jovem da RIT TV; e 
Carla Goes do Projeto “Um Novo 
Olhar”. 

#nossodireitominhamissao
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Deputada visita a cidade de Guarulhos

AME Diagnóstico 
em Tatuí

Deputada Damaris participa de evento 
do Dia Internacional do Idoso e faz 
pronunciamento na Alesp

Deputada leva a Frente Parlamentar em 
Defesa da a Religiosa à Casa Branca

A deputada Damaris Moura 
participou no Palácio dos 
Bandeirantes, no dia 1º de 
outubro -  quando se comemora 
internacionalmente o “dia do Idoso” 
–, do lançamento do Programa 
Vida Longa, uma iniciativa do 
Governo do Estado de São Paulo 
em parceria com as prefeituras, que 
tem por objetivo oferecer moradia 
e qualidade de vida aos idosos com 
renda de até dois salários mínimos. 
O objetivo é prevenir a fragilização 
de vínculos, o isolamento social 
e as situações de violência contra 
essas pessoas. Além do Programa 
Vida Longa, o Governador João 
Doria pretende criar, até o fi m de 
seu mandato, aproximadamente 
100 novos Centros de Referência 
do Idoso, totalizando 200 
centros em todo Estado.
Já na Alesp, a deputada Damaris 
Moura fez um pronunciamento 
sobre os 16 anos do Estatuto 

do Idoso e um alerta sobre o 
grave problema da violência 
doméstica contra este grupo. 

“A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) informa que a cada seis 
idosos no mundo, um é vítima de 
abuso, e no Brasil, o balanço anual 
do Disque 100 registra aumento 
de 13% em denúncias de violações 
contra pessoas com mais de 60 
anos. Por isso é tão importante 
darmos atenção especial a 
este tema”, alerta a deputada.

Com o objetivo de conhecer 
de perto as realidades locais, a 
deputada Damaris Moura visitou o 
município de Guarulhos, na região 
metropolitana de São Paulo. O 
roteiro começou no Hospital Stella 
Maris, uma entidade fi lantrópica 
que atende também a região do 
Alto Tietê. Recepcionada pela 

A deputada Damaris Moura 
reivindicou junto ao secretário 
estadual da Saúde, José Henrique 
Germann, a instalação de uma 
AME Diagnóstico (Centro 
Especializado em Diagnósticos) em 
Tatuí. Acompanhada da prefeita da 
cidade, Maria José; da secretária 
municipal de Saúde, Tirza Martins; 
e da farmacêutica, Kátia Abuchaim, 
foi apresentado um amplo relatório 
ao secretário sobre os serviços 
realizados no município e o avanço 
que representaria a instalação do 
novo equipamento público. 

A deputada estadual Damaris 
Moura (PSDB), numa iniciativa 
conjunta com a Freedom of 
Religion and Business Foundation 
(FRB), representada por Ricardo 
Cerqueira Leite, presidente no 
Brasil da entidade, - da qual a 
Deputada é membro do conselho 
consultivo desde sua fundação - 
participou de uma conferência por 
telefone na manhã do dia 25 de 
outubro, com Gabriel Del Bosque, 
integrante do Departamento de 
Estado Americano e integrante 
do Escritório Internacional de 

A deputada Damaris Moura 
participou na tarde do dia 23 de 
outubro, do 1° Encontro Nacional 
da Federação dos Advogados 
Adventistas do Brasil, ao lado da 
deputada Janaína Paschoal e do 
presidente da Câmara Municipal de 
São Paulo, Eduardo Tuma, dentre 
outros convidados especiais. 
Com a paixão pelo Direito e pelo 
compartilhamento de idéias, que 
lhe são característcos, a deputada 
intermediou por meio de sua 
atividade parlamentar a parceria 
entre a Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo e a Federação 
de Advogados Adventista do Brasil 
(FAAB) para o atendimento de 
vulneráveis. 

Deputada participa do 1º Encontro Nacional da
Federação de Advogados Adventistas do Brasil

Liberdade Religiosa: 
se não for para 
todos, não será para 
ninguém
Simpósio ANAJI

Semana Jurídica da 
Universidade São Judas

Secretaria de Justiça do 
Estado de São Paulo

Convidada para o 1º Simpósio 
da Associação Nacional dos 
Juristas Islâmicos (Anaji), 
realizado na OAB/SP no dia 
28 de outubro, a palestra da 
deputada Damaris Moura foi 
sobre “Políticas Públicas no 
Combate à Intolerância”.

A deputada Damaris Moura 
abriu a Semana Jurídica da 
Universidade São Judas – 
Unidade Jabaquara, no dia 21 
de outubro, a convite da direção 
da instituição. O tema de sua 
palestra foi “A Intolerância 
Religiosa em Discussão no Brasil”, 
com abordagem conceituais, 
estatísticas e práticas. 
“Tenho convicção de que as à 
sociedade só se darão através da 
educação”, revela a deputada. 

A deputada Damaris Moura, 
no “Dia Internacional da Não-
Violência” participou de reunião 
com os membros do Fórum 
Inter-Religioso na Secretaria da 
Justiça e Cidadania do Estado 
de São Paulo, com o objetivo de 
discutir e promover a cultura de 
paz.
A reunião ocorreu numa data 
signifi cativa, instituída pela ONU 
em homenagem ao nascimento 
de Mahatma Gandhi. 

Liberdade Religiosa. 
O objetivo do contato foi conectar 
a Frente Parlamentar Paulista em 
Defesa da Liberdade Religiosa 
à iniciativa norte-americana 
de criação de um organismo 
internacional de defesa da liberdade 
religiosa, tudo em consonância 
com a proposição do presidente 
americano, Donald Trump, em seu 
discurso realizado na Conferência 
nas Nações Unidas no dia 23 de 
setembro de 2019, onde também 
tratou da proteção à liberdade 
religiosa no espaço corporativo. 

“Estou radiante porque todas 
essas ações estão se concretizando 
em virtude do trabalho em rede, 
minha maior estratégia para 

irmã Nazaré, a deputada conheceu 
o espaço e as necessidades da 
organização.
Na sequência, a deputada visitou 
o Comando de Policiamento 
de Área Metropolitana Sete – 
CPA/M-7, onde foi recebida pelo 
comandante da PM, coronel 
Marco Antônio de Oliveira Faria, 
responsável por quatro batalhões 
e o patrulhamento nas cidades de 
Arujá, Cajamar, Caieiras, Francisco 
Morato, Mairiporã e Santa Isabel, 
além de Guarulhos.
Na ocasião, o comandante explicou 
à deputada sobre a capacitação 
dos policiais militares de toda a 
sua região para o atendimento 
às ocorrências que envolvem 

violência contra a mulher, além 
dos resultados positivos que têm 
alcançado com o uso do aplicativo 
SOS Mulher, implantado pelo 
governador João Doria.
A deputada também visitou as 
obras do Instituto Saúde da Mulher, 
que será uma referência em saúde 
feminina para toda a região, com 
atenção especial ao atendimento 
às mulheres vítimas de violência. 
A última agenda na cidade foi no 
Parque Municipal José Hettefl ies, 
onde se reuniu com um grupo de 
protetores de animais do Instituto 
Veterinário do Bem Estar Animal, 
para conhecer o projeto da 
entidade, além das ações realizadas 
e solicitações. 

alcançar aqueles que precisam de 
intervenções urgentes e efi cazes, 
sobretudo através da capacitação 
para aplicar a justiça restaurativa, 
projeto que também estamos 
levando para a FAAB”, declara a 
deputada. 


