
 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

 

Ofício nº 192/2022 - JB 
Brasília, 04 de julho de 2022. 

 
 
Ao  
Exmo. Senhor 
Deputado Federal ARTHUR LIRA 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília/DF 
 
 
 
Assunto: Solicitação de iluminação do Congresso Nacional ou da cúpula da 

Câmara dos Deputados, na cor amarela, de 20 a 30/07, em razão do julho 

amarelo, pela conscientização e prevenção às hepatites virais.  

           

           

 Senhor Presidente,  

 

 

                Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, solicitar a 

Vossa Excelência, verificar a possibilidade/disponibilidade de iluminarmos as 

torres do Congresso Nacional, ou ao menos a cúpula da Câmara dos 

Deputados, na cor amarela, de 20 a 30/07 do corrente ano, pela 

conscientização e prevenção às hepatites virais.   

 

   Na qualidade de Presidente da Frente Parlamentar Mista de 

Combate às Hepatites Virais, fui contatado pelo Movimento Brasileiro de Luta 

Contra as Hepatites Virais – MBHV, para interceder junto a Vossa Excelência, 

visando a possível iluminação do Congresso Nacional, ou da cúpula da 

Câmara dos Deputados, se for o caso, na cor amarela, em decorrência do julho 

amarelo. O intuito principal é chamar a atenção para este importante problema 

de saúde pública que tem o seu dia mundial instituído em 28 de julho, 

promulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  
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Destarte, senhor Presidente, diante da relevância da questão 

apontada, vez que, segundo dados do Ministério da Saúde, de 1999 a 2019, 

foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 

673.389 casos confirmados de hepatites virais no Brasil. Destes, 168.036 

(25,0%) são referentes aos casos de hepatite A, 247.890 (36,8%) aos de 

hepatite B, 253.307 (37,6%) aos de hepatite C e 4.156 (0,6%) aos de hepatite 

D, apelo à sua sensibilidade e reitero o meu pleito para realizarmos essa ação 

de suma importância para o Brasil. 

.  

Sem mais para o momento, renovo meus protestos de elevada 

estima e consideração.  

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

BOZZELLA 
Deputado Federal – União/SP 

Presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate as Hepatites Virais 


