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Direto de Brasília

As mudanças realizadas pelo governo no decreto que cria o Plano Nacional de Direitos
Humanos desagradaram setores favoráveis e contrários ao aborto. O programa, um protocolo
de intenções do governo, ganhou nova redação, publicada no Diário Oficial da União neste
mês.

O texto anterior, publicado em dezembro passado, falava em "apoiar a aprovação do projeto de lei que
descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus corpos". Pressionado, o
governo acabou mudando seu compromisso no sentido de "considerar o aborto como tema de saúde pública, com
garantia do acesso aos serviços de saúde".

Setores contrários ao aborto dizem que não houve mudança efetiva, enquanto os favoráveis à descriminalização
acreditam que a alteração impediu um avanço que constava do texto anterior.

"Mudaram seis por meia dúzia", diz a professora Lenise Garcia, do Instituto de Biologia da Universidade de
Brasília. "O texto ainda é claramente a favor da descriminalização. As pessoas que lidam nessa área de defesa da
vida sabem que as explicações se equivalem".

O deputado federal Luiz Bassuma (PV-BA), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida - Contra o
Aborto, tem opinião idêntica. "A mudança é cosmética e superficial. Antes, a citação era mais explícita, mas o novo
texto muda muito pouco para quem acompanha o assunto."

Na opinião do parlamentar, o plano deveria ser favorável à implantação de "políticas públicas para prevenir o
aborto". "Não deveria citar como uma coisa natural, de saúde pública."

A coordenadora da Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, Rogéria
Peixinho, apesar da posição contrária à do parlamentar e da pesquisadora, também não ficou satisfeita com o
novo decreto.

"A gente não legitima esse texto porque ele não muda a situação de criminalização e morte das mulheres e
continua sem reconhecer a autonomia das mulheres. Quem saiu ganhando foram os conservadores. O governo
Lula cedeu às pressões de fundamentalistas", critica.

Segundo ela, "simplesmente dizer que é um tema de saúde pública (é algo que) já estava no texto anterior". O
Plano de Direitos Humanos editado em 2002, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, considerava o
aborto como tema de saúde pública. Garantia acesso aos serviços de saúde "para os casos previstos em lei" e
também apoiava o "alargamento dos permissivos para a prática do aborto legal".

Maria José Rosado, da entidade feminista Católicas pelo Direito de Decidir, considera que o melhor cenário seria a
manutenção da redação anterior. "Nós queríamos a afirmação do direito das mulheres de ascenderem a um aborto
saudável e de livre escolha, mas não obtivemos", lamenta.

Por outro lado, a coordenadora da entidade considera que a mudança deixou algo positivo. "Houve ameaças de
retirada da questão do aborto do texto. Se o governo afirma que é um problema de saúde pública, indica a
necessidade de se ter políticas para isso. Esse é um patamar de luta importante. O governo cedeu à igreja
relativamente e não de forma absoluta".
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antonio
postado:
23/05/2010 -
17h16

Em que mundo vivemos...Pessoas condenam Hitler, o casal Nardoni, mas ao mesmo
tempo querem fugir das consequências das atitudes irresponsáveis, imaturas, mesmo
que para isto tenham que assassinar...Isto sim se chama hipocrisia...'Não faça o que
eu faço'. 

O fato é que se as mães dos infelizes que defendem o aborto tivessem jogado fora
aquela 'célula' (rs) que carregavam no ventre, eles não estariam aqui hoje...Ou
estariam? Teria havido uma interrupção da vida ou não? Chamaria isto de
assassinato, não tenho outra denominação mais adequada. 

A verdade é que hoje em dia, devido a vários fatores, entre eles a desestruturação
familiar, muitos carecem de educação, valores morais, que lhe permitam ver além do
umbigo. Hoje o hedonismo impera na sociedade. Com isto, vemos adultos agindo
como bebês, cometendo irresponsabilidades e depois querendo fugir das
consequências de seus atos. Dois erros seguidos. Estas pessoas tinham que tomar
vergonha na cara em primeiro lugar, mas a palmada que faltou na infância ainda virá.
E da pior forma possível. A vida é implacável, não perdoa. Portanto, mostrem todo o
egoísmo, todo o desrespeito pela vida, berrem contra os 'fanáticos religiosos' e os
'ignorantes' enquanto é tempo. Porque quando menos esperarem o revés será muito
feio. A vida passa rápido...

FALSO
BEATOS E
BEATAS.
postado:
23/05/2010 -
14h29

FAZER FILHOS SEM TER CONDIçOES DE CRIALOS NAUM E CRIME, PARA
FUTURAMENTE TORNAR MARGINAIS,

FLSOS
IPOCRITAS
postado:
23/05/2010 -
14h28

DESDE QUANDO ABOPRTO E CRIME, CRIME E NAUM TER LIBERDADE COM
MEU CORPO.CRIME E MATAR PESSOAS K. VIVE POR SI PROPRIO.NAUM FETO
PARASITA..
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