
COMO DAMARES 
ENTROU NO MINISTERIO 
DOS DIREITOS HUMANOS 

?



https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53980530



https://oglobo.globo.com/brasil/nao-fui-comunicado-diz-
magno-malta-sobre-escolha-de-damares-alves-23288520



50% da equipe de 
transição não está 

mais no 
Ministério



https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/critica-ao-
tema-bia-kicis-integra-direitos-humanos-de-bolsonaro





INTOLERANCIA 
RELIGIOSA



https://maissuas.org/2020/10/25/o-legado-da-misericordia/



FUNCIONARIA DO 
MINISTERIO FICA 

FAZENDO MILITANCIA 
PRO-DAMARES ALVES



https://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunas/persegui
cao-na-secretaria-das-pessoas-com-deficiencia/





APOIA AGENDA 
2030 DA ONU





Carvalho respondia a uma ação civil pública proposta em outubro de 2018 pelo 
Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Segundo o documento, ele teria 
vazado para a própria companheira e cunhada um edital de concurso público da 
prefeitura de Taió, no Vale do Itajaí, onde era procurador licenciado.
O caso veio à tona em 1º de agosto de 2019, quando Carvalho, que era assessor 
da ministra Damares Alves, foi nomeado para a pasta por ela e pelo 
presidente Jair Bolsonaro.
De acordo com a ação, Carvalho pediu para que o presidente da comissão do 
concurso público lhe enviasse o edital da prova. Com o documento em mãos, o ex-
funcionário da prefeitura solicitou alterações no documento.
Na sentença, porém, o juiz Jean Everton da Costa, da Comarca de Taió, escreveu 
que testemunhas ouvidas em juízo declararam que a intenção de Carvalho foi para 
contribuir para o bom andamento do concurso.





CASO SANDRA 
TERENA – OSWALDO 

EUSTÁQUIO
PORQUE SANDRA FOI 
DEMITIDA DO MDH?







https://twitter.com/oswaldojor/status/1316434657408360450





O convite é para que Damares dispute pelo Sergipe, estado onde a ministra morou por alguns anos.
A informação foi confirmada pelo presidente do partido, Ciro Nogueira, que comentou inclusive que Damares poderia disputar por 
qualquer Estado.
Embora nunca tenha se candidatado a nenhum cargo, Damares Alves é filiada ao PP há mais de 25 anos.
A assessoria da ministra não negou a possibilidade de Damares concorrer e sem dar muitas informações disse apenas que é uma 
“probabilidade”.
A articulação que poderá culminar com a candidatura de Damares estaria sendo feita pelo líder do Centrão, o deputado alagoano Arthur 
Lira.
https://www.br104.com.br/eleicoes-2020/pp-de-arthur-lira-convida-damares-alves-para-concorrer-ao-senado/





DAMARES ALVES SAIRÁ SENADORA POR SERGIPE 
COM APOIO DA MAFRA, MARCOS VINICIUS DE 

CARVALHO E DAVI CALAZZANS



https://horabrasilia.com.br/documentos-revelam-que-sandra-terena-impediu-atos-de-corrupcao-e-livrou-ministerio-de-damares-de-escandalo/

https://www.instagram.com/tv/B7e5J4pBX5y/?utm_sourc
e=ig_embed

https://www.cartacapital.com.br/politica/secretaria-demitida-por-damares-denuncia-ilegalidades-no-ministerio





http://claudiotognolli.com.br/resumo-dos-jornais-de-quinta-
24-09-20/



https://www.marretaurgente.com.br/documentos-
revelam-que-sandra-terena-impediu-atos-de-corrupcao-
e-livrou-ministerio-de-damares-de-escandalo/

Mafra se utilizava de um documento do setor técnico do
Ministério de Damares, que chancelava as ações de sua
organização e de um vídeo da própria Ministra pedindo
emendas para seu projeto. Além disso, se apresentava
como Direta de Projetos do Ministério. Após conseguir
algumas emendas na Secretaria da Juventude, Mafra
frequentava o Ministério como se fosse funcionária e
pressionava servidores técnicos para executar as emendas
e sua organização.

A Secretaria da Juventude na época, Jayana Nicareta,
chegou a ameaçar chamar a Polícia Federal, caso ela
continuasse pressionando os servidores para liberar o
dinheiro sem que as questões técnicas estivessem
resolvidas. A partir daí, Mafra com a ajuda de Marco
Vinícius de Carvalho e Davi Calazzans intercederam junto
a Ministra para que as novas emendas fossem realizadas
a partir da Secretaria Nacional da Igualdade Racial,
mudando o público atendido de jovem com deficiência
visual para jovem negro com deficiência visual. Os 
encontros entre Mafra, Davi e Marco eram realizados 
dentro do Bloco A do Ministério dos Direitos Humanos, fora 
da agenda dos servidores, mas conforme os registros de 
entrada de Mafra no Ministério constam no sistema da 
recepção do órgão.



http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/08/pf-investigou-
secretario-da-cgu-apos-ouvir-chefe-do-orgao-no-parana.html



O pacote anticorrupção que será anunciado pela presidente Dilma Rousseff após o Carnaval inclui a 
criação de uma secretaria de controle das estatais, sob o guarda-chuva da Controladoria-Geral da 
União (CGU). O novo órgão deve ser comandado por Sérgio Nogueira Seabra, atual secretário-adjunto 
de Controle Interno da própria CGU.
Ligado ao ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, Seabra chegou a ser investigado por vazamento 
de informações e sua casa foi alvo de um mandado de busca e apreensão, mas a investigadora da 
controladoria responsável pelo caso acabou recuando.
Seabra é braço-direito de Francisco Bessa na CGU. Ambos trabalharam com Mercadante 
quando ele foi ministro da Educação. Bessa ainda esteve ao lado do ministro na Casa Civil. A 
dupla se junta a Valdir Simão, o ministro-chefe da CGU, outro nome de confiança do 
ministro. Para quem conhece Mercadante, não chega a ser novidade seu gosto pelo 
“controle”.
FEDERAIS DE OLHO NELE
Sérgio Nogueira Seabra, que é o atual secretário-adjunto de Controle Interno da CGU, não só 
teve sua casa vasculhada por policiais federais em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, 
como foi também indiciado por vazar informações sigilosas de uma operação para combater 
irregularidades em contratos do Instituto Federal do Paraná, em 2013.
O processo corre na Justiça Federal do Paraná. Em agosto do ano passado, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) negou um habeas corpus apresentado pela defesa de Seabra na tentativa de paralisar a 
ação penal. Ainda assim, a CGU sustenta a confiança em Seabra, como o fez desde o início do caso.

http://www.tribunadainternet.com.br/adivinhem-a-quem-dilma-entregara-o-controle-das-estatais/



MINISTÉRIO DOS DIREITOS 
HUMANOS 

E A PAUTA DA CRIANÇA



OS QUE TRABALHAM NA OUVIDORIA DO MDH FOI COLOCADO 
POR SERGIO MORO







OD DELEGADOS DA POLICIA FEDERAL 
ACREDITAM NA TESE DAS “FALSAS 
DENUNCIAS”, “IDÉIAS IMPLANTADAS” E 
“ALIENAÇÃO PARENTAL”(CRIADA PELO 
PEDOFILO AMERICANO RICHARD GARDNER)





Elizeo Luiz Perez- Juiz 
Do Tribunal Trabalhista 
de São Paulo que 
escreveu o anti-projeto
da  Lei da Alienação 
Parental e menciona 
Richard Alan Gardner 
(Pedofilo Americano)



DAMARES ALVES FUTURA CANDIDATA 
SENADORA POR SERGIPE.

PORQUE NÃO CANDIDATA POR 
BRASILIA?

PORQUE NÃO CANDIDATA POR SÃO 
PAULO, JÁ QUE A FAMILIA DELA É DA 

CIDADE DE SÃO CARLOS???



A partir de 2019, ela começou a mandar emails
denunciando o que enfrentava, inclusive para o Ministério
da Mulher, que a ouviu em uma audiência virtual em
setembro passado. “Disseram que iriam mandar a
documentação necessária a cada setor, como PGR
[Procuradoria-Geral da República], MP [Ministério Público]
de Alagoas, voltar para a Vara de Família, que a gente sabe
que não resolve nada e ficou por isso mesmo”.
https://claudia.abril.com.br/noticias/deputado-arthur-lira-
agressao-mulher/

27/08/2020 Arthur Lira convida Damares Alves para concorrer a 
Senadora pelo PP Sergipe.

https://www.br104.com.br/eleicoes-2020/pp-de-arthur-lira-
convida-damares-alves-para-concorrer-ao-senado/







ESTADO DO ARTUR LIRANÃO ESQUECENDO QUE SANDRA 
TERENA DENUNCIOU DESVIO DE 

$$$ PARA SERGIPE



SECRETARIA DA CRIANÇA: 
NINHO DAS COBRAS



SECRETARIA DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE







https://cadi.org.br/team/biografia-mauricio-cunha/



https://www.sociedademilitar.com.br/2018/10/6-milhoes-de-reais-foram-recebidos-por-ong-presidida-
por-pastor-que-lidera-apoio-evangelico-ao-pt-a-ong-tem-tambem-contratos-com-a-petrobras.html

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u54574.shtml



A ex-petista Petrúcia de Melo Andrade, que ocupava o cargo de secretária nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, foi substituída por Maurício José Silva Cunha. A substituição foi oficializada no Diário 
Oficial desta quarta-feira.
Nomeada para o cargo em abril, Andrade foi filiada ao PT até outubro de 2019, quando migrou para o 
Republicanos.
Segundo a pasta, ela integrará a secretaria como adjunta.
Missionário, autor de livros como O reino de Deus e a transformação social, Cunha ocupava até então a 
Secretaria Nacional de Proteção Global.
À coluna, o ministério afirmou que a mudança não está relacionada com o passado petista de Andrade e que 
ela permanecerá na pasta. Também atribuiu a troca a uma "decisão técnica" para focar na implementação de 
outros projetos.

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/damares-coloca-secretario-evangelico-no-lugar-de-ex-
petista-1-24090387



https://www.ultimato.com.br/editora/conteudo/conferencia-vai-
discutir-frutos-da-missao-integral



https://www.acessepolitica.com.br/ministra-de-
bolsonaro-pouco-a-pouco-se-aproxima-da-
esquerda-politica-diz-site/



















https://www.opiniaocritica.com.br/opiniao/alerta-damares-exonera-lider-conservador-e-flerta-com-esquerdistas-em-
secretaria/
https://www.youtube.com/watch?v=y9qPn7X31nU&feature=emb_logo



http://blogdopastoredu.blogspot.com/2011/11/mauricio-
cunha-sinalizando-o-reino-de.html

https://blogdoleonardoalves.com.br/damares-alves-escolhe-
evangelico-como-novo-secretario-da-crianca-e-adolescente/



https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2p7S1bsnuZdGd2r3qOjSRl-_hHdfGkWrpEaE9WJLqPxCB1-
Oof5MCHizI&v=isx8JEfdeOw&feature=youtu.be



07/02/2021



DOUGLAS PINHEIRO MILITANTE 
PELO SOLIDARIEDADE DO 

ESPIRITO SANTO
CHEFE DE GABINETE DA 

SECRETARIA DA CRIANÇA
-TONNINHO DA FORÇA SINDICAL

-GERALDO ALCKIMIN













PETRUCIA PARTICIPOU DO PT QUASE 2 DECADAS, E 
SOMENTE MUDOU QUANDO VEIO PARA O MINISTERIO 

DOS DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE





DAMARES “FLERTA” 
PASTOR QUE DEFENDE 

MUÇULMANOS –
DOUTORADO PELA USP











GENERO????

MOVIMENTO TEOLOGICO 
INTEGRAL???









QUEM MANDOU FECHAR AS 
IGREJAS NO PERIODO DA 

PANDEMIA?????
FOI BOLSONARO????

NÃO!!!



https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/damares-
ministra-entrevista-exclusiva-covid-19/

"Em reunião com líderes de 17 denominações evangélicas e católicas, nesta 
segunda-feira (16), a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, pediu apoio na divulgação das informações sobre a prevenção ao 
corona vírus e pediu que as igrejas evitassem grandes aglomerações neste período 
de crise", informou o ministério.
Ainda conforme a assessoria de Damares, a ministra pediu também a suspensão 
"imediata" de todos os eventos como festas, shows, acampamentos e congressos.
A ministra também recomendou a realização de cultos e missas por meio de 
transmissão via internet, segundo a pasta.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/16/damares-alves-pede-a-
liderancas-religiosas-que-evitem-grandes-aglomeracoes-diz-assessoria.ghtml



DAMARES FEZ CAMPANHA CONTRA 
REABERTURA DE IGREJAS



03/04/2020



DAMARES APOIOU A 
PRISÃO DE CIVIS NA 

PANDEMIA



DENUNCIA DE 
PEDOFILOS, 

AGRESSORES FEITOS 
NO MINISTERIO DOS 
DIREITOS HUMANOS 

QUE SÃO IGNORADOS









MÃES NO CHILE PROTESTAM POR CAUSA DO SILENCIO DA MINISTRA EM RELAÇAO A LEI DA ALIENAÇÃO PARENTAL
MINISTRA POSTA DEBOCHANDO DAS “ALIENADORAS”Damares debocha das Mães 

no Chile que protestaram 
porque ela não faz nada 
contra a Lei da Alienação 

Parental no Brasil.



https://www.metropoles.com/brasil/ex-mulher-de-
roberto-caldas-ele-ameacava-tirar-meus-filhos-de-mim

https://jornalggn.com.br/midia/caso-roberto-
caldas-mais-um-crime-da-imprensa-por-luis-

nassif/

https://www.metropoles.com/colunas-blogs/janela-
indiscreta/conselho-federal-manda-para-oab-df-
pedido-de-procedimento-contra-roberto-caldas



CONANDA É A PEDRA NO SAPATO DA MINISTRA

A ministra da Família, Mulher, da 
Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
exonerou a coordenadora geral do 
Conselho Nacional de Direitos 
Humanos (CNDH), Caroline Dias 
dos Reis. O motivo da demissão 
seria pelo órgão recomendar que o 
Senado Federal rejeite o texto 
da reforma da Previdência. A 
decisão foi publicada no Diário 
Oficial desta terça-feira 
(27/08/2019).

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/damares-exonera-
coordenadora-de-conselho-apos-criticas-a-previdencia









APOIADORES DA LEI DA 
ALIENAÇÃO PARENTAL, ESTUPRO 

DE VULNERAVEL, FALSAS 
MEMORIAS, IDEIAS IMPLANTADAS 

E DESCRÉDITO DA PALAVRA DA 
VITIMA



Trabalho na Câmara dos Deputados
Após o diálogo no dia 8 de maio com as especialistas no direito da família, Drª. Kátia Boulos - Presidente da
Comissão Permanente da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil e a Drª. Carla Cristiane
Hallgreen - Coordenadora Regional da Comissão da Mulher Advogada, representantes da OAB-SP, foi solicitado a
retirada de Pauta da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) com a Deputada Gorete Pereira, para
reexame da matéria.
De acordo com o Deputado Federal Vinicius Carvalho foi um pedido justo, já que por ser um tema muito delicado é
necessária muita cautela. “Por ser um parlamentar defensor da família, nos convencemos de que o caminho não era
aprovar um projeto que penalizasse, e sim buscar mecanismos de conscientização”, declarou o parlamentar.







https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/177917602/revisao-criminal-rvcr-
408675020148260000-sp-0040867-5020148260000/inteiro-teor-177917611







https://www.cartacapital.com.br/sociedade/maes-sao-acusadas-de-
alienadoras-ao-denunciarem-abusos-sexuais-contra-seus-filhos/





INFLUENCIA DAS 
IGREJAS EM TROCA DE 

FAVORES E CARGOS



https://jc.ne10.uol.com.br/politica/2020/12/12010660-marca-do-ministerio-de-damares-alves-e-usada-em-material-com-
mensagem-religiosa.html



Confira a entrevista:

Por que o senhor saiu da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil?
Minha saída teve dois motivos. Primeiro, tive que assumir a igreja com a morte do meu sogro (pastor José Santos, em fevereiro), que era o presidente. E segundo, porque vi muito descalabro administrativo. 
Não podia ficar à mercê da má gestão financeira. Era preocupante. Se o Ministério Público investigasse, mandaria afastar todo mundo. E eu, que estou na mídia, como ficaria?

Há quanto tempo o senhor fazia parte da Convenção?
Da Convenção, há 28 anos, desde que me tornei pastor. Da mesa diretora, cerca de três anos e dois meses, dois anos como segundo tesoureiro. Em abril do ano passado, fui eleito primeiro vice-presidente.

E quando descobriu que havia irregularidades?
Fiquei quase dois anos tentando avisar aos caras. Enviei documentos ao conselho fiscal e denunciei em assembleias da própria Convenção, no Espírito Santo. Como vice-presidente, não tinha ingerência 
administrativa. Só o presidente e o primeiro tesoureiro.

O que o senhor denunciou, exatamente?
O que me chamou a atenção foi a má gestão financeira. A Convenção passava cheques sem fundos. Como uma instituição cobra dos pastores e tem o nome sujo no SPC e no Serasa? A má gestão é por 
incompetência deles mesmo, porque a Convenção tem 50 mil pastores!

O senhor mudou o nome da Assembleia de Deus da Penha. Essa mudança e a saída da CGADB significam que vai criar outra igreja?
A fábrica de conjecturas é grande (risos). A Convenção não é de igrejas, é de pastores. Eu saí da CGADB, mas não da Assembleia de Deus. O pastor Manoel Ferreira, meu amigo, é da Assembleia de Deus 
e também não pertence à CGADB, pertence ao Ministério de Madureira (Conamad). A CGADB representa 60% dos membros da Assembleia de Deus, o pastor Manoel Ferreira 30% e sobram outros 10%...
Pretende criar outra convenção com eles?
Não. Algumas pessoas já me disseram que se fizesse isso me acompanhariam, mas não quero não. Lá na Convenção tem milhares de homens decentes, honestos. Não é porque saí de lá que vou cuspir no 
prato em que comi. Não é por meia dúzia de cabras que vou deixar de defendê-la.

Quantas igrejas o senhor tem?
Somos 91 igrejas, com 20 mil membros, no Rio, em Pernambuco e no Espírito Santo. Em cinco anos vamos entrar no país inteiro, com mil. Em Curitiba, Salvador, Vitória e Porto Alegre ainda este ano. 
Estamos treinando pastores, não queremos ninguém de fora. Nós temos muita credibilidade, a igreja e eu.
Por que mil igrejas?
Gosto de metas. Há um clamor para isso porque eu sei o que está acontecendo em muitos lugares. Muitas pessoas estão deixando as igrejas por conta do conservadorismo. Sei que sou a opção para essa 
gente.

O senhor vai fazer campanha para algum candidato?
Ainda não tenho candidato para governador e presidente. Posso até apoiar algum e influenciar meu segmento, mas não vou usar o nome da igreja. Falar em nome das pessoas é covardia. O pastor que fala 
que a denominação vai votar em alguém está ludibriando o candidato. Eu digo na igreja: "Meus queridos, não vai ter anjo sentado na urna para dedurar seu voto ao pastor".
O que o senhor achou da polêmica sobre a música Adão e Ivo (considerada homofóbica por condenar o casamento entre pessoas do mesmo sexo)?
Qual o problema? A música está errada? A Bíblia não fala mesmo de Adão e Ivo. Dizem que eu sou o inimigo público número 1dos homossexuais. Querem confundir crítica de comportamento com 
preconceito. Eu sou livre para criticar o comportamento. Eles foram burros porque quiseram criminalizar quem é contra. Aí, me chamaram para a briga. São o grupo mais intolerante da pós modernidade 
porque não suportam críticas. Será que é porque não têm segurança do que são?

https://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/silas-malafaia-
diz-que-havia-descalabro-administrativo-na-cgadb-369024.html



https://www.youtube.com/watch?v=C1W_THHhmDM

https://www.youtube.com/watch?v=_6snV8Clrog

PARTE 1

PARTE 2



ORGÃOS QUE NÃO SÃO 
BEM RECEBIDOS 

PELO MDH

MARISA LOBO : PAUTA IDEOLOGIA DE GENERO

MOVIMENTO PRÓ-VIDA:ABORTO

PAUTA: LEGALIZAÇÃO DO INCESTO E 
DA PEDOFILIA

PAUTA: CRISTÃOS PERSEGUIDOS



PAUTA: LEGALIZAÇÃO DO INCESTO E DA PEDOFILIA


