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MANDATO EM FOCO
A violência sexual contra qualquer pessoa é
uma inaceitável violação de Direitos Humanos e de
Direitos Sexuais e Reprodutivos. Quando a vítima é
uma criança, as consequências afetam diretamente seu
desenvolvimento psicossocial.
A sociedade e o poder público precisam estar
atentos a este crime, do qual pouco se fala. O Brasil se
prepara para promover grandes eventos esportivos
como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. De
acordo com a Comissão Especial da Criança, do
Adolescente e do Idoso do Conselho Federal da OAB,
as doze cidades-sede da Copa concentraram 70% das
denúncias sobre este tipo de crime em 2011.
Ao mesmo tempo em que um grande evento
representa boas oportunidades de desenvolvimento,
pode agravar situações de vulnerabilidade de crianças
e adolescentes, caso não sejam tomadas medidas no
sentido de incluí-los socialmente, prevenindo e
enfrentando problemas como a exploração sexual.
A cidade de São Paulo já prevê, em sua
Política Municipal de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil, estabelecida pela Lei 15.276 de
2010, a relação entre exposição a situações de risco e
abuso sexual infantil.
À época em que fizemos o Projeto de Lei,
uma das questões com a qual nos defrontamos foi a de
que as crianças que trabalhavam nas ruas da cidade,
estavam mais expostas a todo tipo de violência, inclusive a sexual. A aplicação imediata e efetiva desta
política pode significar um grande avanço no enfrentamento desta questão.
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líder da bancada do PSDB

Agressão sexual na infância:
como prevenir?
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Os grandes eventos esportivos e a
violência sexual infantil

Floriano durante o 2° Seminário - Amar e Proteger realizado pela União
Social Brasil Gigante em maio na Câmara Municipal de São Paulo.

Conscientizar a sociedade e divulgar um crime que acontece
silenciosamente. Este foi o objetivo do 2° Seminário - Amar e Proteger realizado pela União Social Brasil Gigante em maio na Câmara
Municipal de São Paulo, com apoio do vereador Floriano Pesaro
(PSDB). Com o tema “Agressores Sexuais - Traços, manifestações na
adolescência e possibilidades de intervenções”, o debate reuniu 280
pessoas, entre psiquiatras, psicólogos, especialistas e familiares de
vítimas de agressão sexual.
O vereador Floriano Pesaro destacou a importância da integração da família e da escola para a proteção das crianças. “Os educadores e os pais devem ficar atentos, pois muitas vezes as crianças não
sabem discernir o que é carinho, amor ou abuso”.
Além da conscientização dos familiares e dos educadores, o
Estado também precisa oferecer infraestrutura para o tratamento
tanto dos jovens agressores quanto dos agredidos. A pedofilia é um
crime do qual pouco se fala. Para o psicólogo Marcelo Moreira
Neumann, a pedofilia é um sintoma que se manifesta em um
indivíduo inseguro e impotente. “Os pedófilos geralmente foram
abusados quando crianças, ou agem pela oportunidade, ou ainda
viram pedófilos por verem as irmãs sofrendo o abuso”.
Outra questão preocupante é a dificuldade de tratamento
para os agressores, que só é oferecido enquanto eles estão presos.
“Considerando que menos de 5% dos abusadores que vão a julgamento são condenados, percebemos a dificuldade da eficácia no
tratamento para conscientizar todos os que cometem este crime”,
disse a psicóloga Dalka Chaves de Almeida Ferrari.

1

.com.br

Acontece no PSDB

Você Sabia?

A Comissão de Educação da Câmara
Municipal de São Paulo também analisa projetos
sobre Cultura e Esportes. Por isso, no dia 15 de
abril, os vereadores membros da comissão, da qual
Floriano Pesaro é o vice-presidente, fizeram uma
vistoria nas obras da Arena Corinthians, também
conhecida como Itaquerão.
O objetivo foi acompanhar o andamento
das obras e analisar o aproveitamento do dinheiro
público que está sendo investido. Os vereadores
foram recebidos pelo gerente operacional,
Frederico Barbosa, que disse que 70% da obra já
está concluída e o estádio será a sede do jogo de
abertura da Copa do Mundo de 2014.
O Governo do Estado também está
investindo na região, com obras de infraestrutura
viária, com a intenção de melhorar a locomoção
dos torcedores em dias de jogos, para aliviar o
tráfego na Radial Leste.

Diretório Estadual tem novo presidente
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O PSDB realizou suas convenções municipal e
estadual no mês de abril. Para o Diretório Estadual foram
eleitos 21 dirigentes, que ficam nos cargos por dois anos.
Duarte Nogueira é o novo presidente estadual, eleito por
aclamação. Felipe Sigollo foi reconduzido ao posto de
tesoureiro e João Guariba eleito secretário.
“O Nogueira é um excelente líder e cumpriu
muito bem este papel na Câmara Federal. Foi meu colega
de secretariado no primeiro governo Alckmin e é um
político dedicado, íntegro e leal”, disse o vereador Floriano
Pesaro, que foi eleito membro do Diretório Estadual, com
318 votos.

Ao lado do Deputado Duarte
Nogueira eleito Presidente Estadual
do PSDB de São Paulo.

Foto: Má B

-----------------

Veja

Da esq. para a dir.: Vereadores Goulart, Ota, Edir
Sales, Toninho Paiva, Floriano Pesaro, Jean Madeira e
Reis durante vistoria da Arena Corinthians.

“Floriano Pesaro é um jovem político de muito valor que
conheci no governo do Fernando Henrique. Ele trabalhou
com o Paulo Renato e fez um trabalho extraordinário. Está
dando um show na Câmara Municipal, é o nosso líder. Eu
fico muito feliz em ver no Floriano a força da nossa renovação. A força e a qualidade da política brasileira”.

Aloysio Nunes, senador
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O app “Floriano 45” é mais um canal de comuncação e interação entre o homem público e o
cidadão. Além de todo conteúdo que está no meu
site, você terá acesso, em tempo real, ao meu blog e
as redes sociais. Via app você pode, ainda, enviar
sugestões, gravar e enviar mensagem de voz e
acompanhar minha agenda. Baixe ao lado.
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São Paulo vai ter 100 km de Metrô em 2014

Uma das funções do vereador é fiscalizar obras e
serviços da cidade. O vereador Floriano Pesaro, líder da bancada
do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo, foi convidado para
vistoriar as obras do Metrô na capital paulista.
Floriano e os outros vereadores da bancada visitaram as
obras do monotrilho (Linha 15 Prata), que vai ligar a Cidade
Tiradentes com o metrô da Vila Prudente; e a Linha 5 - Lilás do
Metrô, que vai ligar o Largo Treze com a futura estação de Santa
Cruz (Linha 1 - Azul).
“É impressionante a grandiosidade e a complexidade
das obras do Metrô. Os trabalhos estão em ritmo acelerado e
com quatro linhas sendo construídas ao mesmo tempo. Em
2014 teremos mais de 100 quilômetros de metrô na cidade”,
disse Floriano.
A previsão é que no final de 2013 duas estações do

Monotrilho estejam prontas na zona leste: Vila Prudente e
Oratório. Este trecho deve atender mais de 13 mil passageiros por
dia. A pedido da SPTrans, o Metrô também está construindo um
terminal de ônibus junto à estação da Vila Prudente, onde haverá a
integração de quatro modais: bicicleta, ônibus, metrô e
monotrilho. Uma boa notícia também para os ciclistas, já que o
Metrô vai construir uma ciclovia ao longo dos 25 quilômetros do
monotrilho (Linha 15), além de bicicletários.
Na zona sul, a estação Adolfo Pinheiro, na continuação da
Linha 5 - Lilás, está praticamente pronta e também será entregue
no segundo semestre de 2013, com previsão de transportar mais
de 12 mil passageiros por dia.
A Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos está
investindo pesado na expansão e modernização da rede metroferroviária de São Paulo, que hoje tem 335 km de extensão.

Rua é lugar de Arte
A partir de agora fazer arte na rua, no semáforo, nas praças e nos parques é legal. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou um
projeto de lei que legaliza a atividade. De autoria do vereador Floriano Pesaro e dos vereadores Jamil Murad, Netinho de Paula,
Orlando Silva, Alfredinho, Ítalo Cardoso e José Police Neto, a lei também permite que os artistas passem o
chapéu para que os espectadores façam doações voluntárias. Além de fazer as apresentações, os artistas também
AGORA É LEI
podem vender o produto de seu trabalho. “A nossa Constituição, em seu artigo 5º, já diz que a expressão da
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre e independe de censura ou licença. Além disso,
as apresentações nas ruas democratizam o acesso aos diversos tipos de manifestações artísticas”, disse Floriano.
Vale lembrar que os artistas devem respeitar o limite de ruído, não podem ter patrocínio de empresas privadas, a não ser aqueles que
estejam de acordo com leis de incentivo à cultura.
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De olho na Política:

Ao lado do Gal. Exército Adhemar da Costa Machado e de Jairo
Junqueira, da Ass. dos Ex-combatentes Sessão SP durante
comemoração do 68° aniversário da Vitória de Fornovo di Taro,
em Caçapava.
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Vereador Floriano palestra para alunos da
Faculdade Nossa Cidade.
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O parlamentar em atividade no plenário.
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Com o presidente Fernando Henrique Cardoso,
no Congresso Estadual do PSDB, na Assembleia
Legislativa de SP.

Floriano com o Secretário Estadual de
Transportes Jurandir Fernandes, em visita às
obras do metrô.
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Evento do aniversário de 65 anos do Estado
de Israel - Yom Ha'atzmaut, com Jack Terpins
e Mauro Terepins.
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Na comemoração do 65º Aniversário do Estado de
Israel - Yom Ha'atzmaut, com Mário Fleck.

Ao lado de Carola Matarazzo, na
comemoração dos 90 anos da
Liga Solidária.
Almoço com os amigos do gateball, no Clube
Escola Butantã.

Com o Secretário Municipal de Cultura Juca Ferreira, na
sede da Secretaria.
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Com o governador Geraldo Alckmin.

Com os atores Rodrigo Veronese, Arieta Corrêa e
Marcelo Szpektor.
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Floriano em lançamento de livro, com
Marco Pilla, superintendente do ITESP e
o deputado estadual Mauro Bragato.
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Com o empresário João Dória e
outras autoridades, durante reunião na
AME Jardins.
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O parlamentar falou sobre o FIES
(Fundo de Financiamento Estudantil),
uma de suas criações no governo
federal.

Floriano saindo da Câmara Municipal.

NÃO JOGUE ESTE
IMPRESSO EM
VIAS PÚBLICAS.
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