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Sobre Tudo

Últimas notícias Darwin e Deus: Vídeos natalinos: ganhe um DVD!!!

Buscar...

colunistas

colunistas convidados

Jornalista, assina coluna com
informações sobre diversas
áreas, entre elas, política,
moda e coluna social. Está na
Folha desde abril de 1999.
Escreve diariamente.

mônica bergamo
Para 54% dos brasileiros, mulher que
denuncia violência sexual não é levada
a sério
12/12/2016

leia também
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Historiador investiga
qual será o futuro da
humanidade

Pimentel é chamado de ladrão em SP
e diz que processará agressor
Primogênita de Silvio Santos chorou
nas duas vezes em que foi a exposição

02h00

Compartilhar

Homo Deus
monica.bergamo@grupofolha.com.br

De R$ 54,90

Por R$ 43,90
Comprar

Mais opções

A mulher que relata que foi vítima de violência não é levada a sério. É o que
pensam 54% das pessoas que responderam a uma pesquisa feita pelos
institutos Patrícia Galvão e Locomotiva que será divulgada nesta segunda.
Outros 73% dizem que a mulher é julgada ao denunciar.
DE GRAÇA
A pesquisa mostra ainda que 96% aprovam a distribuição da pílula do dia
seguinte pelo governo para vítimas de violência sexual. E outros 75%
declaram ser favoráveis ao aborto legal em caso de gravidez decorrente de
estupro. A sondagem ouviu mil pessoas nas cinco regiões do Brasil.
TUDO É NADA
Aliados do governador Geraldo Alckmin (PSDBSP) apostam que as
denúncias contra ele, de receber dinheiro de caixa dois da Odebrecht por
meio do próprio cunhado, vão se diluir em meio a tantas outras que
aparecerão nos relatos da empreiteira à Justiça. E que envolvem centenas de
políticos, alguns do quilate de Lula, Michel Temer e José Serra.
REPETECO
O nome de Nelson Jobim voltou a circular como alternativa a Temer caso a
crise política se agrave a ponto de inviabilizar o governo. A informação de que
a possibilidade de a atual administração não chegar ao fim começava a ser
discutida em Brasília foi antecipada pela coluna em outubro, bem como os
nomes que seriam opção a Temer: Jobim e Fernando Henrique Cardoso.
EM TODAS
Uma das características que favoreceria Jobim seria o bom trânsito que ele
teria entre militares e a cúpula do Judiciário, além do Congresso. E a
capacidade de endurecer caso a situação, nas ruas, com a recessão, fique perto
de sair do controle.
PAZ ETERNA
Na análise de um dirigente de partido que faz parte da base do governo, tudo
pode acontecer. "Inclusive nada, por falta de alternativa e desinteresse das
poucas que existem", afirma ele.

Ministério Público prepara mutirão
de depoimentos da delação da
Odebrecht
Silvio Santos irá à exposição sobre ele
no MIS acompanhado de Alckmin
PT ﬁca inconformado com ajuda de
Jorge Viana para manter Renan
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Vinicius Mota: Política está entre o
cataclismo e a acomodação cínica

PUBLICIDADE

Aproveite!
Esse fim de semana na
Vigorito, último feirão do ANO!

PELO MUNDO
Dilma Rousseff e o exministro da Justiça José Eduardo Cardozo devem viajar
para Sevilha em janeiro. E depois fazer um tour de carro por alguns países da
Europa.

João Victor
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O Poderoso Chefão:
The Coppola
Restoration ‐ Trilogia
(DVD)
Vários

De: R$ 99,90

Por: R$ 29,90
Comprar

A Guerra Do Paraguai
Luiz Octavio De Lima

De: R$ 49,90

Por: R$ 34,90
Comprar

As Grandes Mentiras
Sobre A Igreja Católica
Alexandre Varela, Viviane
Varela

De: R$ 31,90

Por: R$ 25,90
Comprar

Esquerda E Direita
Murray Rothbard

De: R$ 23,90

Por: R$ 20,90
Comprar

LOCO POR TI AMERICA
Depois de concorrer ao Grammy Latino com seu álbum de estreia, o sertanejo
João Victor, 19, ganhou fãs na Argentina, no Paraguai e na Colombia: "Recebi
várias mensagens em espanhol", diz eleloco por ti america Depois de
concorrer ao Grammy Latino com seu álbum de estreia, o sertanejo João
Victor, 19, ganhou fãs na Argentina, no Paraguai e na Colombia: "Recebi
várias mensagens em espanhol", diz ele

Cartola ‐ Todo o
Tempo Que Eu Viver
1967 ‐ 1976 (Box 3
CDs) (CD)
Cartola

De: R$ 69,90

Por: R$ 59,90

SEM RECUO
A AGU (AdvocaciaGeral da União) recomendou ao Ministério da Cultura
manter a reprovação das contas de Claudia Leitte na Lei Rouanet. O órgão
contesta os argumentos do recurso dos advogados da cantora e rejeita a
proposta de converter a reprovação do projeto em "aprovação com ressalvas".
A AGU também concorda que a artista tem que devolver R$ 1,2 milhão aos
cofres públicos.
CONTANDO
A defesa de Claudia diz que a turnê beneficiada pela Rouanet "acarretou na
democratização do acesso à cultura". Afirma também que proibir a cantora de
captar por três anos é injusto, já que "não houve dano ao erário". O prazo para
o ministro Roberto Freire, da Cultura, tomar a decisão final vai até janeiro.
BRAÇO DIREITO
Exdiretora da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), Josephine
Bourgois será a adjunta do futuro secretário municipal de Cultura de São
Paulo, André Sturm. Ela, que é francesa e mora no Brasil há 15 anos, já
trabalhou com Sturm no MIS (Museu da Imagem e do Som), que ele dirige
atualmente. Josephine também tem experiência no terceiro setor e no
mercado editorial.
BRAÇO 2
E Sturm tem se reunido com a atual secretária, Maria do Rosário Ramalho,
para fazer a transição. Como é servidora da pasta há 22 anos, ela poderá ser
funcionária dele caso decida continuar lotada na secretaria.

Noite Natura Musical
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Comprar

BELEZA DA MÚSICA
Os artistas selecionados pelo Natura Musical para seu elenco de 2017 foram
apresentados em um coquetel com show na quinta (8), no Bourbon Street
Club. Entre os escolhidos estão o músico Hermeto Pascoal e os cantores
Rubel, Johnny Hooker e Anelis Assumpção. O evento teve a presença de Fafá
de Belém, que fez parte da comissão de seleção, e do cantor Felipe Cordeiro.
CURTOCIRCUITO
Miguel Nicolelis participa de debate sobre ciência e soberania nacional,
hoje, às 19h, no Instituto Sedes Sapientiae. Com mediação da jornalista
Eleonora de Lucena.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa hoje do prêmio
Equilibrista de 2016, do IbefSP. Às 19h30, na Hípica Paulista.
O MundoMaker recebe a partir de hoje alunos do MIT para supervisionar
oficinas de férias, na Vila Madalena.
com JOELMIR TAVARES, LETÍCIA MORI e DIEGO ZERBATO

Compartilhar
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Com foto nua e
tampando o corpo
com bolsa…

5 benefícios da
masturbação que
talvez você não…

Rayanne Morais
Hyundai entra na
acusa exbriga de jipinhos
namorado Douglas… com o novo Creta …

Mais opções

Queen ‐ We Are The
Champions ‐ Special
Edition (DVD)

Tesouro Direto
Marcos Silvestre

De: R$ 34,90

Queen

Por: R$ 25,90

De: R$ 64,90

Comprar

Por: R$ 61,90
Comprar

Em 'Mortais', médico questiona os efeitos colaterais da expectativa de vida maior
Relação positiva com o fracasso pode levar ao sucesso
Nazistas chegaram ao poder por meios legais
Livro analisa como políticos usam o discurso para seduzir o público
Ex‐ministro grego ataca origens da crise econômica em "O Minotauro Global"
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Ver todos os comentários (6)

Comente

Termos e condições

Paulo Henrique Andrade (09h05) há 2 horas
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Denunciar

COMPARTILHAR

Dilma e Jeca (J.E.Cardoso) passearem de carro por "vários países" da Europa é realmente
suspeito. Sevilha fica perto de Portugal, onde Rosemary Noronha entrou com 25 milhões de
euros em espécie na mala diplomática e depositou no Banco Espírito Santo a mando de Lula.
Está tudo registrado nos documentos oficiais da Alfândega do Porto, sendo que o MP português
já pediu a prisão de Lula ao STF. E mais  será que vão à Suíça ? Que conveniente ir de carro
hein ? Isso dificulta os registros...
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

Responder

Eduardo Muzzolon (08h43) há 3 horas

2

1

COMPARTILHAR

Denunciar

Que apelação hein, Cardozo? Depois de ter namorado a Manuela D'Avila ter que curtir a terrinha
com a broaca é sinal de desespero! Portugal, né? Só para lembrar, não foi lá que certo avião fez
um pitstop não programado, com uma desculpa que não colou, só para que houvesse um
encontro fortuito extremamente suspeito? Acaso essa viagem abriria "certas portas", de certos
ambientes, para retirar certas coisas erradas?
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

Responder

Geraldo Sicva (08h48) há 3 horas
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COMPARTILHAR

Denunciar

Pegando pra que?
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

Responder
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