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Líderes religiosos são os principais abusadores de
mulheres e crianças, diz Damares

Ministra da Mulher e dos Direitos Humanos negou ser contra a educação sexual nas escolas

Vinicius Sassine
10/04/2019 - 20:36 / Atualizado em 10/04/2019 - 21:00

Damares: ministra afirmou que não fará “militância” nem contra nem a favor da descriminalização do aborto Foto: Jorge
William / Agência O Globo
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BRASÍLIA — A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,

Damares Alves, afirmou nesta quarta-feira que dados do Disque 100 revelam

que líderes religiosos são os principais abusadores de mulheres e crianças. As

denúncias ao Disque 100 mostram que essa proporção é de 11% envolvendo

essas lideranças, a maior dentre as acusações repassadas à equipe do ministério

que cuida do serviço, segunda a ministra.
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A afirmação foi feita por Damares em audiência nesta quarta-feira na Comissão

de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. A ministra discutiu o esvaziamento

de conselhos de representação popular, patrocinado pelo governo de Jair

Bolsonaro.
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MP do ensino domiciliar deve sair nos próximos dias, diz Damares

Com apoio de Damares, deputados relançam frente 'pró-vida' que é contra aborto
em todas as situações

Ministério da Mulher organiza evento com palestra sobre as 'armadilhas do
feminismo'

 

Damares já relatou ter sido abusada sexualmente na infância por um líder

religioso. Segundo ela, o ministério vai fazer um “enfrentamento” da questão:

— Vou fazer esse enfrentamento. Vamos enviar uma proposta em que a pena por

abuso seja agravada se for cometida por um líder religioso.

Damares negou ser contra a educação sexual nas escolas:

— Não somos contra a educação sexual nas escolas. Se eu tivesse ouvido na

escola que aquilo é um abuso, eu teria gritado. Era um homem que eu amava,

um sacerdote.

O ministério acompanha as dezenas de casos de abuso sexual envolvendo o líder

religioso João de Deus, segundo Damares, que classificou o caso como “o maior

caso de abuso sexual do mundo”.

— É mais uma tragédia para esse país — afirmou.

A ministra disse ainda que o Disque 100 abriu um canal para denúncias de

violações de direitos humanos em alojamentos de times de futebol, depois do
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incêndio no centro de treinamento do Flamengo que deixou dez jovens mortos.

— Vocês não têm ideia da quantidade de denúncias que está chegando.

Damares ainda falou sobre aborto. Segundo ela, não haverá “militância” nem

contra nem a favor da descriminalização do aborto.

— A espinha dorsal do ministério é a defesa da vida — disse a ministra.
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MEC: Em conversa privada, novo ministro fala em 'sabotagem' e exige fim de
'vazamentos' à imprensa
Jussara Soares

No primeiro dia no MEC, novo ministro fala em 'sabotagem' e exige fim de
'vazamentos' à imprensa
Jussara Soares
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Infectologistas ensinam como limpar casa depois de enchente
Evelin Azevedo

Especialistas criticam lei que permite à polícia conceder medidas protetivas a
vítimas de violência doméstica
Audrey Furlaneto
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Líderes religiosos são os principais abusadores de mulheres e crianças, diz
Damares
Vinicius Sassine

Cientistas anunciam descoberta de espécie humana que viveu nas Filipinas
há 50 mil anos
AFP
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