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Governo tentará impedir aprovação da 'cura gay' em outras comissões

O deputado pastor Marco Feliciano é autor do projeto da 'cura gay'

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

Luciana Cobucci Direto de Brasília

Após passar pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Câmara dos Deputados, o projeto que trata da chamada “cura gay” poderá morrer nas demais

comissões em que a matéria ainda será analisada. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, condenou nesta terça-feira a aprovação da

matéria, que altera uma resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e suspende a vigência desse documento, que proíbe psicólogos de atuarem para

mudar a orientação sexual de pacientes e considerar a homossexualidade como doença.

Confira direitos conquistados pelos homossexuais (link:terra.com.brhttp://www.terra.com.br/noticias/infograficos/direitos-homossexuais/) “O projeto é

muito ruim porque além de intervir nas atribuições do CFP, o projeto quando fala em cura considera homossexuais como doentes e não considera a diversidade

sexual como um direito que deve ser considerado. As pessoas têm a liberdade de serem como são de acordo com sua identidade e a democracia e os direitos

humanos reconhecem isso às pessoas. Vamos dialogar com as bancadas e presidentes das demais comissões, reafirmando que o projeto não respeita os

homossexuais brasileiros”, disse a ministra após reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).

A constitucionalidade do projeto será avaliada ainda pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O projeto também passará pela Comissão de Seguridade

Social da Câmara. O deputado Anderson Ferreira (PR-PE), relator da matéria na CDH, alegou que há jurisprudência que considera inconstitucional qualquer

resolução de conselho profissional que limita o exercício da profissão. "Essa resolução cerceia a independência e liberdade dos profissionais e o direito da

pessoa de procurar um psicólogo e de receber orientação. É direito do paciente procurar atendimento que satisfaça seus anseios. O projeto de decreto legislativo

garante o direito ao homossexual a mudar sua orientação sexual e ser acolhido por um profissional", afirmou o relator durante a leitura do seu parecer, que pede

a aprovação da matéria. Ferreira alegou que a suspensão dos efeitos da resolução terá efeito somente até que haja uma decisão judicial que determine se

psicólogos devem ou não ajudar pacientes a "deixarem" a homossexualidade. Em resposta, o CFP afirmou que os psicólogos estão proibidos de tratar a

homossexualidade como doença. "Estão, sim, proibidos os psicólogos de exercerem qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas

homoeróticas, e adotarem ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. (...) A norma orienta os profissionais da psicologia

a não se pronunciar e nem participar de pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes

em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica", defendeu o conselho representativo dos psicólogos em nota. 

Contra a homofobia, manifestantes fazem beijaço gay pelo Brasil
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Veja cenas de saques e violência durante protesto em SP (link:terra.com.brhttp://noticias.terra.com.br/brasil/policia/veja-cenas-de-saques-e-violencia-
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Manifestantes promoveram um beijaço gay em frente ao Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, para cobrar políticas públicas contra a homofobia

Foto: Fernando Diniz / Terra
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a maioria desses evangelicos ,, principalmente a do didi macedo . só tem gay lá ,,

não escapa hum ,, tinha uma na minha cidade ,, que ficava na porta do banheiro da

praça , fazendo pregação lá dentro ou pegação sei lá kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
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com tantas coisas ,, a serem resolvidas em nosso pais esse maldito deputado fica

perdendo tempo com coisas inuteis ser gay é opção e não doença ,, bem feito para

nós que votamos tão mal ... 
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Lamentável! 

Primeiro pq em pleno século 21, ainda insistem em fazer valer preconceitos

arcaicos de um mundo que há muito tempo(ainda bem), deixou de existir! A Idade

das Trevas acabou, só a religião cristã não aceitar isso! 

E segundo, obvio que essa cura gay, além de ser um ato de extremo preconceito e

imposição de uma verdade absoluta, visa um claro aumento de féis nas igrejas

evangélicas! E tendo mais féis, eles tem mais dinheiro e mais poder! Gente, isso tá

virando TALIBÃ e me assusta que ninguém esteja percebendo isso ainda! Se esse

país ficar nas mãos dessa corja, eu farei um abaixo assinado para que os EUA

venham interferir aqui MILITARMENTE! Ué, eles não derrubaram o Talibã no

afeganistão? Então...

E isso é muito maior do que o caso dos gays! Pq essa raça não vai párar por ai!

Eles vão perseguir e agredir todos que não são como eles! Duvidam? Estudem

sobre a idade média e vejam o que a religião fez, quando esteve no poder! Acho que

é hora de esquecermos diferenças e defendermos o nosso maior direito....O DE

LIBERDADE! 

Ah, sou ateu, Hétero, RPGista, Otaku, Gamer, Roqueiro e Marcos Feliciano NÃO ME

REPRESENTA1

CAMPANHA: CURA FANÁTICA JÁ!

Pq antes de sermos Ateus, gays, RPGistas, Roqueiros, Otakus, Metaleiros, Gamers,

Espiritas, Budista, Umbandistas, Evolucionistas e etc....SOMOS TODOS SERES

HUMANOS! 
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Vhiggo

19/06/2013, 04h28

O que tem de pastor que queima no sigilo, esse precisa decidir se dá ou se prega,

se bem que depois que as pregas estão laceadas não tem jeito. Cura é um

embuste. 

01 resposta  responder  reportar abuso 6 3

PastorSílvio

Daniel

19/06/2013, 04h14

IVAN JONES 

crendo voce em Deus ou não ele continua sendo Deus

ele te dá a oportunidade de arrepender - se e de ser salvo em jesus cristo 

mas ele te dá o direito de ser condenado a escolha é sua 

Mateus 7:13

13 - Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que

conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela; 

responder  reportar abuso 2 8

Francisco

Medeiros

19/06/2013, 03h58

A moça está afetada. 

responder  reportar abuso 5 3

Ivan

Jones

19/06/2013, 03h51

“Deus diz: ‘Faça o que você quiser mas, se escolher errado, você será torturado no

inferno 

por toda a eternidade’. Isto não é liberdade de escolha. Equivale a um homem que

diz a sua 

namorada: ‘Faça o que você quiser mas, se escolher me deixar, eu vou atrás de

você e 

estouro seus miolos’. Quando um homem diz isto, nós o chamamos de psicopata e

exigimos sua prisão. Quando Deus diz isto, nós dizemos que ele nos ama e

construímos 

igrejas em seu louvor.“

William C. Easttom II 

04 respostas  responder  reportar abuso 6 7

Ivan

Jones

19/06/2013, 03h49

'A verdade não tem que ser aceita com fé. Os cientistas não seguram suas mãos

todo domingo, cantando, “Sim a gravidade é real! Eu vou ter fé! Eu vou ser forte!

Amém.”'

Dan Baker (ex-pastor e ex-músico evangélico da Assembléia de Deus dos Estados

Unidos) 

01 resposta  responder  reportar abuso 4 2

PastorSílvio

Daniel

19/06/2013, 03h48

Levítico 18:30

30 - Portanto guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas

abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou

o SENHOR vosso Deus. 
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PastorSílvio

Daniel

19/06/2013, 03h47

Levítico 18:22

22 - Com homem não te deitarás, como se fosse mulher; abominação é; 

responder  reportar abuso 4 11
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Divulga Fácil Terra Anuncie aqui »

Escola Municipal Djiliah

Garanta já a educação de seu fi lho. Dê uma

oportunidade a ele.

http://www.terra.com.br/hotsites/lpdivulgabasico/

FR Representações Comerciais Ltda.

Representação de Bebidas e Alimentos

Representação de Bebidas e Alimentos

www.frrepresentacoes.com

Geolabor Engenharia

Consultoria e projetos Capacidade que

supera limites

www.geolabor.com.br
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