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Mais de 15 mil pessoas participaram 
da Campanha “Quebrando o 
Silêncio” em parques públicos de SP 

Com o apoio da Deputada Damaris 
Moura a Campanha “Quebrando o 
Silêncio” deste ano, sob o tema Abuso 
Sexual Infantil, aconteceu em 38 
parques públicos da capital, Grande 
São Paulo e interior. Mais de 15 mil 
pessoas participaram das atividades 
realizadas no chamado “Dia de ênfase 
contra o abuso e a violência”, quando 
ocorrem passeatas, fóruns, escola 
de pais, eventos de concientização e 
combate ao abuso e  violência.
Na capital, 17 parques participaram 
da ação. Na Grande São Paulo, nove 
municípios aderiram ao projeto: Embu, 
Guarulhos, Osasco, Carapicuíba, 
Itapevi, Barueri, Santana de Parnaíba, 
Poá e Franco da Rocha. Já no interior 

 Neste mês de agosto, a 
deputada Damaris Moura, 
a convite do governador 
de São Paulo, João Dória, 
participou da reunião mensal 
do secretariado, momento no 
qual o governador discute os 
principais programas e projetos 
de cada pasta, alinhando-os 
aos objetivos de seu mandato.  
Desde que assumiu o Governo 
do Estado Dória convida 
sempre um parlamentar para 
assistir a reunião e se atualizar 
sobre as principais ações a 
serem implementadas. O 
governador também visita 
a Assembleia Legislativa de 
São Paulo para atender em 
audiência os deputados. 

foram sete: São José dos Campos, 
Guaratinguetá, Caçapava, Bananal, 
Sorocaba, Jacareí e Piracicaba. 
“Meu projeto de lei, que propõe 
a instituição do “Dia Estadual da 
Campanha Quebrando o Silêncio” 
em São Paulo, já foi aprovado na 
Comissão de Constituição e Justiça, 
e agora está na Comissão de Direitos 
Humanos avançando para sua 
aprovação fi nal.  A Deputada Damaris 
Moura, que participa ativamente 
da Campanha há 10 anos, acredita 
na força transformadora de ações 
de educação como as do projeto 
“Quebrando o Silêncio”   idealizado 
pela Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Deputada participa 
da reunião de 
secretariado
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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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A deputada Damaris Moura sempre 
atuou como voluntária, seja em 
projetos sociais, ou mesmo como 
advogada. Por isso, apóia e divulga 
várias ações que têm esta fi nalidade. 
Recentemente, participou de uma 
ação de revitalização do Parque 
Morumbi Sul com os Calebes da 
Associação Paulista Sul. O Brasil 
possui 7,4 milhões de voluntários 
–um exército silencioso que 
representa 4,4% da população 
com mais de 14 anos–, segundo os 
dados levantados pelo IBGE em 
2017. Quem participa do trabalho 
voluntário tem consciência de que 
não resolverá os problemas de 
todos, mas sabe que poderá fazer 
a diferença para algumas pessoas. 
Tanto que, o então presidente da 
República, José Sarney, sancionou 
uma lei (a nº 7.352) para defi nir 

Voluntariado: 
abrace esta causa!

A deputada está levando cultura 
para o interior do Estado. Ao 
lado da prefeita Maria José, da 
cônsul-geral da China, Chen 
Peijie, e de  Ary Araújo - diretor do 
maior Conservatório Musical da 
América Latina -, além de outras 
autoridades, a deputada Damaris 
Moura inaugurou o evento da 

#nossodireitominhamissao
acompanhe o mandato através da hashtag

Tatuí recebe evento cultural chinês

o dia 28 de agosto, como o Dia 
Nacional do Voluntariado.

O Projeto Missão Calebe tem por 
objetivo mobilizar milhares de 
jovens em toda a América do Sul, 
desafi ando-os a dedicarem parte de 
suas férias para fazerem trabalhos 
voluntários. Confi ra nas fotos.

Associação Cultural Brasil-China. 
Durante o evento, a deputada 
parabenizou a prefeita Maria José, 
pela gestão de excelência e pelo 
seu empenho em desenvolver a 
cultura e a educação, bases para o 
desenvolvimento do município. 

Frente Parlamentar   
LIBERDADE RELIGIOSAem Defesa da 
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Uma conquista da Deputada 
Damaris Moura, foi o envio da 
carreta do programa Mulheres de 
Peito para a cidade de Tatuí, por 
meio de solicitação ao Governo do 
Estado, atendida pela Secretaria de 
Estado da Saúde. Foram realizados 
650 mamografi a para moradores de 
Tatuí durante o mês de agosto. O 
serviço é gratuito e tem por objetivo 
prevenir o câncer de mama e 
detectar qualquer alteração.

Neste mês, a deputada foi convidada 
a participar da inauguração do 
Complexo de Laboratórios dos 
cursos de saúde da UNASP em 
Engenheiro Coelho, ao lado do 
vice-presidente da República, 
general Hamilton Mourão. O novo 
Núcleo de Saúde da universidade 
irá reunir cursos na área das 
Ciências Biológicas, e possui três 
laboratórios.

De 15 a 18 de agosto estes dois 
grandes eventos comemoraram 
o 45º Aniversário de Relações 
Diplomáticas entre Brasil e China, 
por iniciativa da deputada Damaris 
Moura. A exposição aberta no dia 
15, aconteceu no Hall Monumental 
da Assembleia Legislativa de São 
Paulo, e contou com 45 painéis 
fotográfi cos sobre temas como 
tecnologia, política e cultura, além 
de artefatos chineses antigos, que 
apresentam o contraste do império 
chinês arcaico com a China atual.
A inauguração contou com a 
presença da cônsul-geral da China, 
Chen Peijie, do presidente da 
Associação Chinesa do Brasil, Zhang 
Wei, do vice-presidente da Alesp 
deputado Ricardo Madalena (PR), 
de Carlos Lessa (representando o 
secretário estadual de Cultura), do 
chefe de gabinete da presidência, 
João Carlos Fernandes, autoridades 
e convidados. 

Carreta da 
mamografi a em 
Tatuí realiza 650 
exames

Deputada participa de evento com o 
vice-presidente da República Exposição Fotográfi ca e Feira Cultural em 

homenagem as relações entre Brasil e China 
Mais de duas mil pessoas 
participaram da Feira Cultural

No último dia da Exposição (18), 
aconteceu a Feira Gastronômica 
e Cultural Chinesa ao lado da 
Assembleia, com a exposição de 
24 barracas de comidas típicas 
e artesanato chinês. No palco, 
montado especialmente para a 
festa, aconteceram apresentações 
culturais de músicas, danças e 
lutas chinesas, como o Kung-Fu. 
Jovens artistas brasileiros também 
se apresentaram. Também houve 
entrega de doações para instituições 
sociais em nome da comunidade 
chinesa.
Na cerimônia de abertura estiveram 
presentes a cônsul-geral da China, 
Chen Peijie, o presidente da 
Associação Chinesa do Brasil, Zhang 
Wei, o governador do Acre, Gladson 
Cameli, o secretário de negociações 
bilaterais na Ásia, Oceania e Rússia, 
o embaixador Reinaldo Salgado, 
o deputado federal, Fausto Pinato 
(PP), o deputado estadual Delegado 
Olim (PP), o presidente da Câmara 
Municipal de São Paulo, vereador 
Eduardo Tuma PSDB). 
“Estou muito feliz em receber 
a comunidade chinesa para 

A Deputada Damaris Moura se 
reuniu com a Secretaria Célia 
Leão, dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência do Estado de São Paulo. 
O objetivo foi apresentar um projeto 
de acolhimento e apoio à pessoa 
com defi ciência desenvolvido 
no bairro do Belém por amigos 
voluntários. Parcerias importantes 
podem surgir deste encontro.

esta comemoração. “Um povo 
trabalhador e solidário que 
aprendi a admirar, e que sempre 
demonstrou muito respeito pela 
minha trajetória. Já recebi na 
Assembleia, os principais líderes 
da Comunidade, empreendedores 
vindos da China para conhecer as 
oportunidades que o Estado de São 
Paulo oferecem para a geração de 
emprego e renda no estado”, explica 
a deputada Damaris Moura (PHS), 
idealizadora da homenagem.

Reunião na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Defi ciência 

www.damarismoura.com.br

www.damarismoura.com.br

ACESSE:

VISITE:

No dia 5 de agosto, a deputada 
estadual Damaris Moura (PHS) 
visitou o município de São José 
do Rio Preto, onde participou de 
reuniões com o prefeito Edinho 
Araújo; com a secretária Maureen 
Cury da Secretaria dos Direitos 
para as Mulheres, Pessoas com 
Defi ciência, Raça e Etnia; e com o 
presidente da OAB local, Marcelo 
Henrique a vereadora Karina 
Caroline e lideranças. 
A agenda ofi cial começou às 10 
horas na Secretaria dos Direitos 
para as Mulheres, depois às 11 horas 
esteve na prefeitura; às 15 horas em 
reunião na OAB e às 16h30 visitou 
o Hospital de Base de Rio Preto, um 
dos maiores complexos hospitalares 

Deputada Damaris visita São 
José do Rio Preto

do Estado de São Paulo. 
O objetivo da agenda foi o de 
conhecer de perto a realidade dos 
munícipes, suas necessidades 
e como o mandato pode ajudá-
los, seja destinando recursos ou 
mesmo propondo projetos de lei. 
Recentemente, a deputada destinou 
uma emenda parlamentar no valor 
de R$ 100 mil reais para aquisição 
de equipamentos da área social. 
Outra novidade é que a sugestão 
da deputada para que a OAB local 
criasse uma comissão de Liberdade 
Religiosa, hoje já é uma realidade. 

Após a inauguração, a deputada 
acompanhou a aula magna 
proferida pelo general sobre “os 
desafi os para o futuro do Brasil, 
economia e reformas do governo”. 
O evento foi aberto para estudantes, 
professores, funcionários e 
população. De acordo com a 
universidade, estiveram presentes 
no auditório 2.700 pessoas.

#nossodireitominhamissao
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