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Neste fim de semana, foram divulgadas as imagens em que a advogada Tatiane Spitzner apanha do marido, o
biólogo Luis Felipe Manvalier. Feitas por câmeras de segurança, as cenas chocam por tamanha brutalidade antes
da morte dela que, aos 29 anos, despencou da sacada de seu apartamento no quarto andar.
Quando crimes como este ganham repercussão nacional, é natural que comecem os questionamentos: por quê,
afinal, uma mulher permanece em um relacionamento marcado pela violência? E a não denunciar? Muitos são os
motivos mas um que merece a consideração é a dependência econômica. A nota técnica “Violência doméstica e
familiar contra a mulher” de 2017 do Senado Federal aponta que 29% das mulheres ouvidas pela pesquisa
mostram que a questão financeira é a principal motivação. Deste percentual, 32% já sofreram violência
doméstica.
Quando se olha a renda média destas mulheres, o resultado dá bons indicativos: 33% delas não têm renda alguma
enquanto 24% recebem até dois salários mínimos. E destas, 30% não exerce trabalho remunerado. Uma simples
observação apenas deste indicativo oferece um único pensamento: que a violência doméstica e familiar precisa ser
combatida e prevenida em uma longa caminhada que passe pela autonomia financeira. Um destes passos é o
empreendedorismo feminino.
A violência no âmbito doméstico e familiar torna-se um grande desafio para a mulher trabalhadora, que tem que
faltar para fazer exames como corpo de delito, testemunhar no distrito policial e, muitas vezes, é demitida por
conta disso. Estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de 1997, demonstrou que 25% dos dias de
trabalho perdido por mulheres tem como causa a violência.
Mas vale trazer a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), de 2016, que aponta que 51% dos
empreendedores iniciais são mulheres. E de acordo com pesquisa do Sebrae-SP, 35% das empresas chefiadas por
mulheres estão nas casas das mesmas. Atenta a estes dados, a cartilha “Prevenção da violência doméstica com a
Estratégia de Saúde da Família” traz informações básicas para as mulheres formalizarem seus negócios, como
criar uma Microempresa individual (MEI) e uma lista de cursos de capacitação oferecidos pelo Sebrae-SP.
Disponível em quatro línguas (francês, inglês, espanhol e português), a cartilha também é distribuída para as
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imigrantes em todo município de São Paulo. Coordenada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, tem a
parceria da prefeitura, do Sistema Único de Saúde e apoio do Sebrae-SP. São mais de 55 mil exemplares e,
somente na região central, 11.400 exemplares que chegam nas unidades básicas de saúde como dos bairros do
Bom Retiro, Cambuci e Humaitá.
Desde Fevereiro de 2018, um termo de cooperação entre o MPSP e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania foi assinado, possibilitando que a Coordenação de Políticas para Mulheres apoiasse o projeto
“Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família”, idealizado pelo MPSP em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e com a colaboração da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social.
Depois de quatro anos trazendo conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e os direitos das mulheres a milhares
de mulheres de todo o Estado, por meio da formação de agentes comunitárias de saúde pelo MPSP sobre o
enfrentamento à violência contra a mulher, o projeto foi finalista do Prêmio Innovare, o mais prestigiado na área
jurídica, em 2016. Desde o começo do ano, a iniciativa virou lei em São Paulo, oficializando um programa do
Ministério Público que apresenta resultados bastante consistentes na prevenção à violência doméstica em áreas
de maior vulnerabilidade.
Graças a este trabalho que um grupo de mulheres participaram do primeiro curso Super MEI, para potencializar
suas veias empreendedoras. Atendidas pela rede protetiva de Saúde e Assistência Social da região central da
capital, elas têm entre 25 e 65 anos e aprenderam com consultores do Sebrae-SP conceitos básicos de gestão e
administração de empresas.
Tanto o curso como o projeto fazem parte de um entendimento que cabe ao Ministério Público, garantidor
constitucional da cidadania, articular políticas públicas com todos os entes federativos. É papel do MP alavancar a
comunicação entre os serviços como fiscal da lei para, assim, conseguir prevenir e salvar a vida de mais mulheres.
*Fabíola Sucasas, promotora de justiça e diretora do Movimento do Ministério Público Democrático (MPD). É
assessora do Núcleo de Inclusão Social do Centro de Apoio Operacional (CAO) Cível e de Tutela Coletiva
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Anexo 15 da delação de Mateus Coutinho de Sá Oliveira detalha operações com doleiro por meio da empresa
Legend, suspeita de emitir notas fiscais frias para produzir dinheiro em espécie
Julia Affonso e Luiz Vassallo
13 Agosto 2018 | 10h30

O administrador Mateus Coutinho de Sá, um dos delatores da OAS, detalhou em depoimento homologado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) as operações que fez com o doleiro Adir Assad, também delator, por meio da
empresa Legend. No depoimento, o executivo disse acreditar que ‘tais operações sejam relativas às obras do
Rodoanel Sul’.
O delator da OAS foi chamado a depor pela Operação Pedra no Caminho, que investiga desvios no Rodoanel
Norte. À Polícia Federal, o executivo contou que ‘trabalhou no setor de projetos estruturados da OAS, responsável
por pagamentos de caixa dois da empresa’.
“Quando se iniciaram as obras do Rodoanel Norte já havia saído do setor de projetos estruturados da OAS e
portanto não tem conhecimento de pagamentos via caixa dois sobre essa obra”, declarou.
Mateus Coutinho relatou que trabalhou no departamento de projetos estruturados da empreiteira até o final de
2012, ‘período em que realizou operações envolvendo o doleiro Adir Assad, por meio da empresa Legend por ele
controlada’.
“Acredita que tais operações sejam relativas às obras do Rodoanel Sul; que se trata do anexo nº 15 de sua
colaboração premiada”, afirmou.
Mateus Coutinho foi preso pela Lava Jato em novembro de 2014 e solto por ordem do Supremo em 2015. O
executivo foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro e absolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região
(TRF-4).
O doleiro Adir Assad teve a prisão preventiva decretada quatro vezes desde 2015. Ele foi solto por duas vezes, mas
novamente levado à prisão por decisão do juiz Sérgio Moro, em agosto de 2016.
Adir Assad foi condenado a 9 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os
investigadores afirmam que a Legend emitia notas frias para produzir dinheiro em espécie.
As obras do Rodoanel Norte e também as do trecho Sul estão envolvidas em duas denúncias da força-tarefa da
Lava Jato, em São Paulo. Em julho, o Ministério Público Federal, no âmbito da Pedra no Caminho, acusou 14
investigados por organização criminosa, falsidade ideológica e fraude à licitação na construção do trecho norte do
anel viário. Em 3 de agosto, os procuradores denunciaram 33 investigados por cartel e fraude à licitação nas
obras do trecho sul do Rodoanel e em sete grandes obras do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário
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Metropolitano (avenidas Roberto
Marinho, Chucri Zaidan, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Marginal Tietê e

Jacu Pêssego e o córrego Ponte Baixa).
Apontado como chefe do departamento de propinas da OAS, o executivo José Ricardo Nogueira Breghirolli
também prestou depoimento e afirmou à Polícia Federal de São Paulo que fez entregas de até R$ 250 mil em
dinheiro ‘vinculado’ ao Rodoanel Trecho Norte aos seus superiores na empreiteira. Segundo o delator, a
‘demanda para entrega da dinheiro em espécie chegava ao declarante à medida em que ocorriam as medições na
obra do Rodoanel Norte’.
Quando a suposta fraude à licitação do Rodoanel Sul foi denunciada, a Dersa se manifestou desta forma:
COM A PALAVRA, A DERSA
A DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A e o Governo do Estado de São Paulo são os grandes interessados
acerca do andamento das investigações. Todas as obras realizadas pela Companhia foram licitadas obedecendo-se
à legislação em vigor. Se houve conduta ilícita com prejuízo aos cofres públicos, o Estado irá cobrar as devidas
responsabilidades, como já agiu em outras ocasiões. A Companhia reforça seu compromisso com a transparência
e se mantém, como sempre o faz, à disposição dos órgãos de controle para colaborar com o avanço das
investigações.
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