Ofício FENASPS nº 140/2022
Brasília/DF, 4 de agosto de 2022
Ao Excelentíssimo Senhor
Anderson Gustavo Torres
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
Brasília/DF
Assunto: solicitação de providências para investigação de ameaças desferidas contra a deputada
federal Sâmia Bomfim
Excelentíssimo Senhor,
A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e
Assistência Social (FENASPS), entidade com sede e foro em Setor de Diversões Sul (SDS), Ed.
Venâncio V, Loja 28, Térreo, Asa Sul, por meio da sua Diretoria Colegiada solicita, mui
respeitosamente, deste Ministério, a tomada de providências, em caráter de urgência, para
apuração rigorosa e prisão do responsável pela ameaça à deputada federal Sâmia Bomfim
(Psol/SP) de estupro e morte, em frente a seu próprio filho.
O que se espera, num Estado Democrático de Direito, é que todas as pessoas tenham
equilíbrio e civilidade para a convivência entre cidadãos. Vivemos tempos sombrios em que,
pessoas amparadas no desequilíbrio que se torna latente na véspera das eleições de 2022, ficaram
mais raivosas ainda com a possibilidade que suas convicções políticas possam ser derrotadas.
É inaceitável que indivíduos desequilibrados continuem fazendo ameaças e agressões
impunemente. Já passou da hora de agir para impedir que estes insanos continuem esta escalada
de violência colocando em risco a democracia e a vida de quem luta por justiça social.
Aguardamos que este Ministério, chefiado por um Delegado da Polícia Federal, faça valer
sua força e determinação para que criminosos não fiquem sem identificação e impunes ao ameaçar
a vida de uma parlamentar federal.
Também solicitamos que este Ministério forneça medidas protetivas à parlamentar e a seus
familiares.

Apuração rigorosa às ameaças sofridas pela deputada Sâmia e sua família!
Sendo que tínhamos para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor para o que se fizer
necessário.
Atenciosamente,

Moacir Lopes
Diretoria Colegiada
FENASPS

SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70.393-904 – Brasília/DF Telefones: (61) 3226-7214 e 3226-7215 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br

