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Lista de links atualizada sobre a
polêmica em torno da MP 557
por Conceição Oliveira do Blog Maria Frô, twitter: @maria_fro

E o debate em torno da MP 557 continua. Dias atrás publiquei  no Maria Frô uma síntese do debate
entre feministas e Alexandre Padilha, logo após a publicação da MP 557: O debate entre ativistas e o
Ministro Alexandre Padilha em torno da medida provisória 557/2011

Diante da profusão de textos e da importância deste debate, vou usar este post para linkar os textos
produzidos na blogosfera em torno da MP 557.

Começo a lista pelo Viomundo, onde há vários textos e entrevistas publicados:

As duas maiores entidades de mulheres feministas no Brasil dizem não à MP 557

Ministra Iriny Lopes: A Secretaria de Mulheres não teve nenhuma participação na MP 557

Ministro Padilha: Cadastro não ferirá privacidade da gestante

Fausto Pereira: Gestante que não aderir ao pré-natal está dispensada do cadastro

Sônia Correa: Em nome do “maternalismo”, toda invasão de privacidade é permitida

Fátima Oliveira: Governo Dilma submete corpo das brasileiras ao Vaticano

Maria José Rosado: O que é isso, Presidenta?;

Fátima Oliveira: Sem cuidar do aborto inseguro, combater morte materna é miragem;

Beatriz Galli: A MP 557 é um absurdo; em vez de proteger gestantes, viola direitos humanos;

Juliana Braga: Cadastro de grávidas desagrada feministas.

Abaixo textos de outros blogs e sites de notícias:

OPUS DEI NO BRASIL: Governo brasileiro institui sistema de vigilância de gestantes

Feministas contestam sistema de cadastro e vigilância de gestantes;

Cadastro de gestantes e bolsa-chocadeira, por Cynthia Semíramis e Idelber Avelar;

O trófeu final? Nosso útero!

Ativismo sem freio e na banguela… #MP557

Gostaria que os leitores do Blog da Mulher contribuíssem com indicação de links. Obrigada.

Atualização:

O Sexuality Policy Watch linkou os textos deste post, aqui: Pelo Mundo

Dilma apresenta o cadastro compulsório

Quarta-feira: twitcam com Beatriz
Galli sobre a MP 557
Dia 11/01/12 às 20h
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habeas corpus preventivo negado
Lei Maria da Penha nele!
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89p

As medidas em torno do tratamento de drogados, destinando dinheiro publico a igrejas evangélicas não
deveriam entrar em pauta também? Parece que existe alguma tendencia em institucionalizar as igrejas
evangélicas como as novas ONGs pelo Brasil afora. A situação desse nosso ministro já esteve melhor.

110p

Pois não é Glécio? 
Mas a blindagem do ministro impede a divulgação seja em que mídia for disto: 
http://www.crprj.org.br/noticias/2011/1206-
ato_contra_comunidades_terapeuticas_acontece_proxima_terca_participe.html
http://www.crprj.org.br/noticias/2011/1209plano_crack_traz_retrocesso_ao_introduzir_comunidades_tera

O Conselho Federal de Psicologia vem travando uma luta mas ninguém divulga: 
"Inspeções realizadas pelo Sistema Conselhos de Psicologia confirmaram a violação de direitos
humanos e de leis, sob alegação de tratamento de usuários de drogas em comunidades terapêuticas.
Essas instituições, que permeiam suas práticas por discursos religiosos e morais, não se orientam por
saberes técnico-científicos, e ainda assim, muitas vezes, recebem financiamento público. " 
"No Rio de Janeiro, a inspeção passou por duas instituições: o Centro de Tratamento e Reintegração
aos Dependentes Químicos Shalom and Life (Macaé) e a Associação ONG Portal do Renascer (que fica
em Barra Mansa, mas fora do perímetro urbano da cidade). "
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