
Fila de quatro horas nos autógrafos 
de “Operação Satiagraha” em SP

Protógenes autografa livro de sua autoria, com história de operação que liderou

Visita de Protógenes à Cracolândia, em São Paulo

Em nome da Frente Parla-
mentar Mista de Combate ao 
Crack, que preside, Protóge-
nes fiscalizou a implantação do 
Programa De Braços Abertos, 
criado pelo prefeito Fernando 
Haddad e pela vice-prefeita 
Nádia Campeão que oferece 
uma oportunidade de recupe-
ração a dependentes da cra-
colândia de São Paulo.

Eles são contratados pela 
prefeitura para fazer varrição 
de rua e prestar outros serviços 
ganhando R$15 por dia e com 
direito a morar em hotel.  O 
deputado aprovou a iniciativa e 
vai continuar acompanhando.

SÃO PAULO DE BRAÇOS ABERTOS CONTRA O CRACK

Programa é fiscalizado de perto pelo presidente 
da Frente Parlamentar Protógenes Queiroz
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Agradeço de coração (e ao 
mesmo tempo peço desculpas) 
às centenas de pessoas vindas 
de todo o Brasil que enfrenta-
ram quatro horas de fila, das 
18h00 às 22h00 , na Livraria 
Cultura do Conjunto Nacional, 
em São Paulo, à espera de meu 
autógrafo em seus exemplares 
de “Operação Satiagraha”, meu 
primeiro livro. Muito obriga-
do aos meus colegas políticos, 
correligionários, jornalistas, ju-
ristas e às pessoas simples que 
vieram me dar um abraço e ti-
rar uma foto comigo. Agradeço 
também a outras tantas que, 
devido à longa fila, foram em-
bora somente com seu livro – às 
quais informo que, se assim o 
desejarem, podem mandar seus 
exemplares que eu os autogra-
fo e os devolvo . Este foi o pri-
meiro de uma série de eventos 
de lançamento que vão aconte-
cer em outras cidades do esta-
do de São Paulo e mais adiante 
também em outros estados. 
Considero importante levar o 
meu livro aos quatro cantos do 
país para que a história atual 
seja conhecida pelos cidadãos 
brasileiros. Não há como mudar 
o que há de errado sem tomar 
conhecimento dos erros. Peço a 
todos que continuem compran-
do exemplares. Comprem para 
seus parentes, seus amigos, 
seus conhecidos, seus colegas 
de trabalho. Vamos formar uma 
grande corrente de pessoas de 
bem que se preocupam com o 
crescimento do Brasil, em to-
dos os sentidos, e que dizem 
não aos exploradores e mal-
feitores, de qualquer calibre. 
Principalmente aqueles que se 
protegem atrás de suas monta-
nhas de dólares sujos.

Protógenes Queiroz
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Protógenes saiu à frente da 
marcha antidrogas organizada 
pelo Conselho Municipal de 
Prevenção às Drogas e pelos 
estudantes da cidade de Poá 

Marcha antidrogas de Poá 
é referência para o Brasil

(SP) dia 22 de dezembro de 
2013. A manifestação contou 
com a presença de mais de 1,5 
mil estudantes tornando-se re-
ferência para todo o Brasil.

O reitor do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo – IFSP Eduardo An-
tonio Modena, um ex-sindicalista 
que lutava pelas 30 horas sema-
nais é o mais novo aliado da cam-
panha nacional de combate ao 

Instituto Federal de 
Educação é mais um
aliado que conquistamos

crack, tendo colocado a institui-
ção à disposição do movimento 
liderado pela Frente Parlamen-
tar Mista de Combate ao Crack. 
Foi o que ele disse a Protógenes 
que visitou a instituição na con-
dição de presidente da Frente.

A Audiência Pública “Cubatão 
contra o Crack e outras dro-
gas” realizada dia 29/11/2013 
em Cubatão, uma iniciativa do 
Vereador Fábio Moura foi um 
marco histórico na região da 
Baixada Santista. Protógenes 
esteve lá, ao lado de Francisco 

Cubatão realiza audiência 
pública contra as drogas

Cabral Presidente do COMAD 
de Cubatão, do Secretario Mu-
nicipal de Saúde Carlos Alberto 
Yoshimura, do Presidente da 
Câmara Municipal de Cuba-
tão Vereador Wagner Moura e 
do Deputado Estadual Adilson 
Rossi.

Protógenes marcha com a população

O reitor Eduardo Modena engajou a instituição
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ON LINE COM PROTÓGENES

Paulo Nogueira Não sei porque, más eu acredito 
em tudo que o delegado Protógenes Queiroz fala 
e escreve.
21 de fevereiro às 10:33

Marcio SilvaRadio Prefiro essa verdade (que me 
dói) sobre a PF e ABIN; A ser enganado com as no-
menclaturas existentes. Essa cara não tá falando 
baboseiras. Isso é muito sério para as Seguranças 
Interna e Externa do nosso país. (Exército, Marinha 
e Aeronáutica e Inteligências sucateadas). Protogê-
nes sabe que sim.
21 de fevereiro às 20:32 · Editado

Angélica Silva Santos Costa querido irmão, cada 
vez te admiro mais e mais... estamos com saudade. 
Sei do pouco tempo, mas qd. for possível de uma 
ligadinha para sindicato operários navais nt. ou as-
sociação de aposentados. amamos vc. e que DEUS 
te abençoe sempre.

19 de fevereiro às 23:27

Joe Diwan Parabéns Deputado Protógenes Queiroz 
pelo brilhante livro, eu o li todo na mesma noite, 
leitura envolvente e esclarecedora dos fatos, im-
perdível, recomendo a todos!!!

19 de fevereiro às 14:32

Graça Grossi Parabéns Deputado Protógenes!! Que 
Deus te dê muita força !! Te apoio incondicionalmen-
te. (completou mensagem com símbolos de heroismo)

12 de fevereiro às 11:59

conect@do
Comente você também os posts do Protógenes.
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Ao participar dia 24/01, em 
Santos, da 1a. Assembleia da 
Comissão do “Movimento dos 
Aposentados e Pensionistas de 
várias áreas do Litoral Paulis-
ta” (MAP – LP) de 2014, reali-
zada no Sindicato dos Conser-
tadores, Protógenes reiterou 

Ao lado dos aposentados pelo 
fim do fator previdenciário

que coloca seu mandato à 
disposição do movimento, que 
tem como objetivo a luta pela 
extinção do Fator Previdenci-
ário e também o reajuste dos 
valores das aposentadorias de 
quem percebe acima de um 
salário-mínimo. 

Em encontro havido em Cam-
pinas, o prefeito Jonas Doni-
zette e o deputado federal 
Protógenes analisaram a desti-
nação de emenda no valor de 
R$ 250.000,00 com a finalida-
de de implantação e moderni-
zação de infraestrutura para 
esporte educacional, recreati-

Campinas recebe emenda de 
Protógenes: Esporte e Recreação

vo e de lazer, através do Minis-
tério do Esporte.

Esse projeto, apoiado por 
Protógenes, faz parte do pro-
grama contra o crack implan-
tado em Campinas, um grande 
exemplo a ser seguido por to-
dos os municípios do estado de 
São Paulo e do Brasil.

O Prefeito de Ta-
tuí (SP) José Manuel 
Correa apresentou 
ao deputado federal 
Protógenes o Projeto 
de Saúde Mental e 
Física para a popula-
ção carente, em es-
pecial voltado para 
os dependentes quí-
micos. Na ocasião, 
deputado e prefeito 
firmaram o compro-
misso do munícipio 
com a “Campanha 
Nacional de Comba-
te ao Crack”, que 

Tatuí apresenta Projeto 
de Saúde Mental e Física

Macaé Marcos Braz, presi-
dente do Sintracomos (Sindi-
cato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do 
Imobiliário de Santos) levou ao 
deputado federal Protógenes 
sua  preocupação com a leni-

Sintracomos 
pede fim do fator 
previdenciário já

ência da Câmara Federal em 
votar a extinção do FP - Fator 
Previdenciário, que tanto tem 
prejudicado os aposentados e 
também os trabalhadores da 
ativa. O deputado apoia a rei-
vindicação.

O deputado abraça a causa dos aposentados

Mais um prefeito contra o crack
de Tatuí e região. envolve projetos para a cidade 

Em reunião com a diretoria da 
Associação dos Servidores do Hos-
pital das Clínicas de São Paulo, 
representada pelo seu presiden-
te, Gerson Batista e pelos direto-
res Suelino Rosa da Silva, Debora 
Rossana Mengue e José Ribamar 
da Silva, Protógenes acertou o en-
gajamento da entidade nas ativi-
dades da Frente Parlamentar Mis-
ta de Combate ao Crack que será 
concretizado com a realização de 
palestras de conscientização para 
os 20 mil associados. 

Associação dos servidores do HC entra
na campanha com seus 20 mil associados

Deputado Protógenes foi re-
cebido condignamente pelos 
vereadores e pelo presidente 
da Câmara Municipal do Guaru-

Vereadores do Guarujá 
comprometidos
com o bom combate

já, Marcelo Squassoni. Um dos 
assuntos debatidos foi o com-
promisso dos vereadores com o 
combate ao crack.

Uma das lutas do Protógenes, buscar aliados
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O prefeito de Bragança Paulis-
ta (SP), Fernão Dias comemorou 
o seu aniversário e a emenda 
do deputado federal Protóge-
nes no valor de R$180 mil, sen-
do R$100 mil para instalação 
de equipamentos esportivos na 

Emenda aumenta 
qualidade de vida 
em Bragança Paulista

cidade e R$80 mil para a área 
da Saúde. À festa comparece-
ram políticos importantes, tais 
como o ex-ministro Alexandre 
Padilha, da Saúde; o senador 
Eduardo Suplicy e o deputado 
estadual Feliciano Filho. 

Falando para mais de 400 es-
tudantes da Escola Conde José 
Vicente de Azevedo – SENAI, em 
São Paulo, situada à rua Moreira 
de Godoi, 226 – Ipiranga, Protó-
genes mostrou a relação entre 
corrupção e a expansão do crack: 

Protógenes mostra relação entre
crack e corrupção em palestra no Senai

“Este é um dos lados mais cruéis 
dessa praga que assusta as famí-
lias brasileiras. Mas não é motivo 
para desânimo. Pragas mais vio-
lentas do que essa grassaram em 
outras épocas – como a peste na 
Idade Média - e desapareceram.”

Em visita ao município de Bra-
gança Paulista (SP), Protógenes 
conheceu Frei Bento Aguiar e seu 
maravilhoso trabalho na Asso-
ciação Lar São Francisco que ad-
ministra 14 hospitais, inclusive o 

Em Bragança Paulista, Associação 
Lar São Francisco dá bom exemplo

Hospital Universitário São Francis-
co (HUSF) que possui 20 leitos para 
dependentes químicos inaugura-
dos esse ano, em parceria com 
o Governo do Estado, ajudando, 
portanto, no combate ao crack.

Atendendo a convite do pre-
sidente Dr. Arles Gonçalves 
Junior, Protógenes compare-
ceu à reunião da Comissão de 
Segurança Pública da OAB-SP. 
Um dos temas abordados foi a 
auto-estima dos policiais, que 
está muito baixa, muitas vezes 

Comissão da OAB debate 
autoestima dos policiais

devido ao enfoque que a mídia 
oferece da atuação do policial, 
seja ele civil ou militar na hora 
em que ocorrem os fatos, e que 
atinge  a reputação da corpo-
ração.  Esse prejulgamento in-
fluencia a sociedade e causa 
transtornos irreparáveis.

Em auditório lotado, o deputado deu a palestra e depois suscitou um debate entre os participantes

Prefeito Fernão Dias com o livro Operação Banqueiro

Protógenes destinou duas 
emendas, de R$250.000,00 cada 
– uma delas através do Ministério 
da Pesca e outra do Ministério do 
Turismo - para atender a deman-
das da valorosa comunidade da 

Emenda garante caminhão 
frigorífico para Ilha dos pescadores

Ilha dos Pescadores, localizada 
em Ubatuba (SP), sendo a prin-
cipal delas um caminhão frigorí-
fico para transporte do produto. 
A comunidade também pleiteia a 
regularização fundiária.

O deputado e os pescadores: no mesmo barco


