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« Pesquisa: Qual sua opinião sobre temas polêmicos?
Obra da Racional é flagrada com trabalho escravo pelo governo »

Planalto não fala de aborto. Congresso não
consegue. Sobrou para o STF

Algumas igrejas evangélicas e seus representantes no Congresso Nacional espernearam até
receber um pedido de desculpas do ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da
Presidência. Durante o Fórum Social, em Porto Alegre, ele disse que o Estado precisa
melhorar a comunicação com a nova classe média, disputando-a com setores como as
igrejas evangélicas, que dificultam a aprovação de projetos importantes. Gilberto afirmou
que a posição da nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora
Menicucci, a favor do aborto, é só dela e que o governo não deverá discutir o assunto. Em
outras palavras, isso é pauta para o Legislativo e o Judiciário.

Não há força suficiente entre os representantes políticos mais progressistas no Congresso
Nacional para ampliar o direito ao aborto legal. Da mesma forma, as bancadas religiosas
não comseguem juntar número o suficiente para um movimento contrário, o de cancelar os
direitos já existentes. Lembrando sempre que nem todas as denominações cristãs são
contrárias ao direito ao aborto.

Por isso, torço para que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações em curso que
tratam do tema, interprete a Constituição Federal no sentido de considerar, ao menos, as
mulheres que morrem em abortos precários. Ou seja, considere-o uma pauta de saúde
pública se a discussão da autonomia da mulher ao próprio corpo for tema muito difícil para
ser posto em nossa tacanha sociedade. E, portanto, garantir que qualquer mulher, até
determinado momento de sua gravidez, possa realizar um aborto em hospitais públicos.

Pesquisas com células-tronco embrionárias, união civil homoafetiva, direito a reivindicar a
descriminalização das drogas, punir a violência contra a mulher mesmo sem a denúncia por
parte desta foram decisões do Supremo que garantiram mais direitos. Não perguntei para o
crucifixo que está à espreita no plenário do STF se todas essas decisões demonstram um
padrão. Mas há esperança. Meia dúzia de autodeclarados representantes da Verdade (se é
que a Verdade existe) não podem decidir se o restante da população terá ou não dignidade.

E não sou eu quem diz isso. Em Mateus, capítulo 22, versículo 21, o livro sagrado do
cristianismo deixa bem claro o que o pessoal de hoje quer fazer de conta que não entende:
“Dai, pois, a César o que é de César e a Deus, o que é de Deus”. Ou, do popular, cada um
no seu quadrado.

Em tempo: tenho a impressão de que Gilberto Carvalho fala mais do que a sua chefe
gostaria. Mas, de qualquer forma, ele tem imunidade por ser os olhos e os ouvidos de Lula,
além de ter a responsabilidade de segurar a pressão dos movimentos sociais. E tem sido útil
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para o governo no gerenciamento de crises. Defendeu o compromisso do setor
sucroalcooleiro para a melhoria das condições trabalhistas – mesmo que seja um acordo
que não traz nada de novo, além de promover a imagem do empresariado lá fora. Participou
da costura de um acordo com o setor da construção civil para que eventos como os
protestos nas obras da usina de Jirau não se repetissem – mesmo que as causas do
problema não tenham sido resolvidas, a ponto de operários de grandes obras fazerem
greves em todo o país. Fez o meio de campo de declarações com o governo de São Paulo
após a desocupação desastrada da comunidade do Pinheirinho – num vai-e-vém mais
indeciso do que a política convém. Isso sem contar sua atuação para garantir que a Usina
Hidrelétrica de Belo Monte saia do papel – tentando contornar as críticas da sociedade civil
para que se cumpram condicionantes e oitivas públicas.
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Penso que a escolha da ministra foi acertada. A Dilma, certamente,
pagará por isso. E, pelo que ainda lendo, a bancada religiosa já viu um
jeito de tirar proveito disso. Em termos gerais, tenho mais medo dessa
bancada do que da ruralista, que já me faz tremer.

http://coisasmiudasegraudas.blogspot.com/2012/02/do-nao-visto.html

Caro Sakamoto, a sociedade não é tacanha, mesquinha ou miserável ou
qualquer adjetivo que você queira usar. A sociedade é regida por
valores universais que algumas pessoas parecem não compreender.

A meia dúzia de autodeclarados defensores da verdade na realidade são
os aqueles que querem enfiar na cabeça de toda a sociedade que o feto
não é gente e que pode ser descartado ao bel-prazer daquele que o
carrega.

As pesquisas com células-tronco têm a nobre finalidade de procurar a
cura de males que afligem a sociedade. Vale lembrar que as células-
tronco nem precisam ser embrionárias. A decisão do STF com relação a
isso está perfeita.

Diga-me, quem tem total autonomia sobre próprio corpo? Nem sem o
cinto de segurança eu posso dirigir!
O FETO NÃO FAZ PARTE DO CORPO DA MULHER, não é nenhum tecido
ou órgão o DNA não bate. Está vivo. É muito difícil para vocês
entenderem isso?
O caso da mulher que tenta o aborto não tem nada com saúde pública.
Tem a ver com falta de instrução, irresponsabilidade, promiscuidade e
parafraseando o blogueiro “tacanhice”. Existem dezenas de métodos
contraceptivos disponíveis no mercado. Mas mesmo assim, caso seja
muito difícil o acesso a esses métodos, o SUS disponibiliza
gratuitamente a laqueadura para a mulher ou a vasectomia para os
homens. Eu já fiz a minha. Recomento e garanto que não dói nada e
não acarreta nenhum trauma ou culpa para carregar pelo resto da vida.
Não sei se é verdade, não pesquisei ainda, mas ouvi dizer que o aborto
foi aprovado nos EUA através de uma armação mentirosa de advogados
inescrupulosos que se utilizaram de uma falsa denuncia de estupro para
amparar seu pedido. Alguém sabe alguma coisa sobre isso?
Quanto à união civil entre homossexuais (assim mesmo, pois
homossexualidade é a natureza daquilo que é homossexual) também
está correta a decisão do STF. Cada um vive como quiser desde que
não prejudique o direito de terceiros.
Vale lembrar que não há nada mais retrógrado do que ficar martelando
em uma ideologia que já morreu no final dos anos 80, que se mostrou
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