
 
 
  

 

NOTA DE APOIO À SRA. DAMARES ALVES 
 

O MOVIMENTO ADVOGADOS DE DIREITA BRASIL vem a público 

manifestar total apoio e solidariedade à Sra. Damares Alves, ex-ministra dos Direitos Humanos, da 

Mulher e da Família, eleita com mais de 700 mil votos pelo Distrito Federal, vítima de nova 

perseguição vil e nefasta da mídia, desta vez liderada pela ex-apresentadora de TV, a “rainha dos 

baixinhos” Xuxa Meneghel incomodada com as afirmações de Damares, que também é Pastora de 

Igreja Evangélica e trouxe a público a brutal realidade do abuso sexual infantil no Estado do Pará. 
 

É necessário esclarecer que os acusadores em momento algum se manifestaram contra 

os criminosos ou demandaram pedidos de investigação e punição para as atrocidades que foram 

publicizadas. Contrário senso, eles se levantaram contra a pessoa que expôs o problema, realidade 

cruel para a qual muitos fecham os olhos – especialmente “artistas” com passado duvidoso e que 

possuem relações com acusados de pedofilia. 
 

Tais acusações contra a Sra. Damares - que apenas trouxe à luz a prática criminosa 

nefasta e corriqueira contra as crianças - são revoltantes e causam asco ao cidadão de bem. O 

Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, vem, desde 2019, investigando e 

combatendo de forma incansável o abuso sexual infanto-juvenil e o crime de pedofilia. O próprio 

Ministério já se pronunciou afirmando que as falas da senadora eleita Damares Alves são verídicas 

e que estão respaldadas em inquéritos já conduzidos ou em andamento, no âmbito do 

Ministério. 
 

O atual Governo Federal tem trabalhado ativa e incansavelmente na proteção de 

nossas crianças e contra as redes criminosas que as exploram. Dados oficiais mostram que o Brasil 

reduziu em 53% o número de mortes por agressão de crianças e adolescentes em comparação com a 

média registrada entre os anos de 2012 e 2018. Além disso, novos canais de denúncias foram criados 

para otimizar a apuração destes crimes.  
 

O Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família liderado por Damares, 

combateu fortemente todas as formas de crime contra crianças, principalmente a pedofilia. A própria 

senadora eleita já afirmou em depoimento que fora vítima de abuso sexual, motivo que a levou a 

enveredar na busca de justiça para esses seres inocentes.  
 

O comportamento e mobilização dessas “personalidades” contra a ex-ministra 

Damares pelo fato de trazer à tona os graves crimes contra as crianças, corrobora a cumplicidade com 

o tema, posto que calaram suas vozes diante da notícia da liberação do presídio, no último dia 12 de 

outubro, de um ator da Rede Globo acusado e preso em flagrante delito no bojo de uma investigação 

pelo crime de pedofilia (demitido após a prisão). 
 

É exatamente por lutar contra isso que a Senadora foi eleita com um número expressivo 

de votos, mostrando que a reação das pessoas de bem contra essas obscenidades começou. 

Lamentavelmente o risco é iminente, tendo em vista o grande número de cidadãos que só conhecem 

a realidade que sai da boca daqueles que não querem o bem do Brasil e dos brasileiros, pessoas que 

repetem informações sem buscarem a realidade e ficam repetindo, como papagaios, o que a mídia e 

artistas perversos produzem de informações maliciosas e criminosas. 
 

Registramos aqui o nosso total apoio à ex-ministra, senadora eleita e mulher, Sra. 

Damares Alves, com votos de que ela não desista da sua luta na proteção de nossas crianças. 

 

República Federativa do Brasil, 15 de outubro de 2022. 
 

MOVIMENTO ADVOGADOS DE DIREITA BRASIL. 


