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MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA

Deputados querem punir responsável por vazamento
de dados de menina do ES
Parlamentares do PSOL apresentaram projeto de lei que cria uma zona de proteção no entorno dos
estabelecimentos de saúde que prestam o serviço de aborto legal e atendimento especializado a mulheres
vítimas de violência sexual
Deputados e senadores se manifestaram sobre o caso da menina de 10 anos, moradora de São Mateus (ES), que realizou
procedimento legal para interrupção de gravidez após ser estuprada pelo tio.
Em sessão do Plenário, vários senadores condenaram a exposição pública da menina e de sua família, realizada por grupos
extremistas anti-aborto, e pediram punição dos envolvidos no vazamento dos dados. Outro grupo de senadores, como Marcos do
Val (Podemos/ES) e Alvaro Dias (Podemos/PR), se manifestaram sobre o caso para parabenizar a ação das polícias do Espírito
Santo e de Minas Gerais, que prenderam o estuprador da menina, que estava foragido.
Na Câmara dos Deputados, a bancada do PSOL pediu a convocação da ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos, para prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional sobre o envolvimento da pasta no vazamento dos dados da
menina. No pedido de convocação, os deputados relatam que a ativista Sara Winter ocupou cargo no ministério no ano de 2019 e
que, dias antes da divulgação dos dados, Damares enviou dois assessores da pasta ao Espírito Santo. Eles estiveram na delegacia,
no Conselho Tutelar e na Secretaria de Assistência Social de São Mateus.
Os parlamentares do PSOL cobram explicações sobre os objetivos da visita dos servidores ao Espírito Santo e questionam se eles
tiveram contato com a família da menina vítima de estupro. Os autores da convocação também demonstram desconfiança sobre um
pronunciamento recente da deputada bolsonarista Soraya Manato (PSL/ES), em que ela defende Damares Alves e afirma ter tido
acesso ao laudo médico da menina. No último dia 18, a deputada proferiu discurso, em sessão do Plenário da Câmara, dando
detalhes sobre o nascituro e sobre as indicações médicas para a vítima. Entretanto, na ocasião, a deputada Soraya não esclareceu
como teve acesso a essas informações.
Por fim, ainda como resposta ao caso, as deputadas do PSOL Sâmia Bomfim (PSOL/SP), Luiza Erundina (PSOL/SP), Áurea
Carolina (PSOL/MG) e Fernanda Melchionna (PSOL/RS) apresentaram o projeto de lei (PL) 4297/2020. O projeto cria uma zona de
proteção no entorno dos estabelecimentos de saúde que prestam o serviço de aborto legal e atendimento especializado a mulheres
vítimas de violência sexual. O objetivo do PL é assegurar proteção física e psicológica às mulheres que buscam os serviços de
interrupção de gravidez nos casos autorizados por lei.

Executivo
Na semana passada, o presidente da Jair Bolsonaro intensificou sua agenda de viagens pelo país. Bolsonaro esteve em Aracaju-SE
e Mossoró-RN, Ipanguaçu/RN, Corumbá-MS e Nioaque-MS. Já o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com Raul Jungmann,
ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública do governo Michel Temer.
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A diretora-geral do DEPEN, Tânia Fogaça, se reuniu com a diretora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes no
Brasil (UNODC), Elena Abatti. O secretário Nacional de Justiça, Cláudio Panoeiro, participou da 2ª Reunião do Gabinete de Gestão
Integrada (GGI) da Estratégia Nacional de Combate a Corrupção e Lavagem de Ativos (ENCCLA). O Ministério da Justiça e da
Segurança Pública não divulgou a agenda do ministro e nem do secretário Nacional de Segurança Pública.

O Fonte Segura monitora semanalmente, de segunda-feira a domingo, as agendas listadas abaixo. Agora, você também pode
consultá-las de forma interativa no menu superior "Agenda de autoridades".
Presidente da República;
Vice-presidente da República;
Ministro da Casa Civil;
Ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
Ministro da Secretaria de Governo;
Ministro da Justiça e Segurança Pública;
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Secretário Nacional da Segurança Pública;

BetinadaBarros,
 Olá
Secretário
Nacional
Justiça;

sair

Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional;
Presidente do Supremo Tribunal Federal;
Procuradora-Geral da República;
Presidente da Câmara dos Deputados;
Presidente do Senado Federal.
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