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Senado
argentino rejeita

legalização do
aborto

Após mais de 15 horas de debate,
projeto foi recusado por 38 votos

contra, 31 a favor e duas abstenções

   POR JANAÍNA FIGUEIREDO – CORRESPONDENTE

09/08/2018 3:13 / atualizado 09/08/2018 9:15

Manifestantes contra a legalização do aborto comemoram a rejeição da
interrupção da gravidez pelo Senado argentino - ALBERTO RAGGIO / AFP

BUENOS AIRES - Faltando quinze minutos para as 3h da

manhã e com oito graus de temperatura nas ruas de Buenos

Aires, o Senado argentino rechaçou, após mais de 15 horas de

debate, o projeto de legalização do aborto, por 38 votos

contra, 31 a favor e duas abstenções. O resultado provocou

euforia entre os milhares de militantes antiaborto que

acompanharam os discursos dos senadores do lado de fora

do Parlamento. Já os defensores do projeto, que ocuparam

um dos lados da Praça do Congresso, reagiram com clara

indignação por uma derrota que os obrigará a esperar pelo
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menos até o começo do ano que vem para retomar a luta pelo

aborto legal no âmbito parlamentar.

LEIA: Análise: Mais cedo ou mais tarde, legalização do

aborto na Argentina se tornará lei

'O aborto deixou de ser tabu no país', diz escritora argentina

sobre campanha a favor do aborto legal

A iniciativa, que permitia a interrupção voluntária da

gravidez até as 14 semanas de gestação, fora aprovada pela

Câmara em junho passado, por 129 a favor e 125 contra.

Sempre soube-se que o debate no Senado seria mais

acirrado, mas num primeiro momento setores favoráveis ao

aborto legal tiveram a expectativa de que o projeto se

tornasse lei.

Os últimos discursos, nesta madrugada, foram a favor do

projeto, entre eles o da senadora e ex-presidente Cristina

SENADO DA ARGENTINA VOTA LEGALIZAÇÃO DO ABORTO

Ativistas contra e favor do aborto legal fizeram manifestações
nesta quarta-feira em Buenos Aires Foto: MARCOS BRINDICCI /

REUTERS
1 de 11

Aborto na Argentina:
Macri promete
reforçar distribuição
de contraceptivos
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e prisões na Argentina
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Kirchner (2007-2015).

— O mais grave desta noite é que vamos rejeitar o projeto

sobre aborto legal e não daremos nenhuma alternativa. E o

aborto continuará existindo e temos de dar uma resposta à

demanda de um setor amplo da sociedade — declarou a

senadora.

LEIA TAMBÉM: 'Somos ventres ou seres humanos com

direitos?', questiona senadora argentina

Ela, que nunca propôs um debate legislativo sobre a

legalização do aborto durante seus dois mandatos, disse ter

mudando de ideia "pela juventude, por esse mar de mulheres

que saiu às ruas".

— Sempre votei pela vida e sempre governei pela vida. Voto

pela vida quando rejeito projetos de ajuste econômico —

defendeu-se Cristina, dos ataques dos militares anti aborto

que acusam deputados e senadores que respaldaram o

projeto de não serem pro vida. — Quando meus dois netos

estiverem na adolescência quero que saibam que sua avó

votou a favor deste projeto e garanto que até lá ele será lei —

enfatizou a senadora.

Outro dos fortes defensores do projeto foi o senador da

União Cívica Radical Luis Naidenoff que, em sintonia com

outros colegas do Senado, insistiu em dizer "a todos os que

estão nas ruas que não desanimem, é apenas uma questão de

tempo".

— Nada está perdido. O problema é que a sociedade está na

vanguarda e a política está um passo atrás — lamentou o

senador radical.

Foram mais de quatro meses de debates no Parlamento, na

mídia e nas redes sociais. Pela primeira vez em sua História,

a Argentina debateu publicamente a legalização do aborto e o

assunto claramente deixou de ser tabu.
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Para o governo do presidente Mauricio Macri, o resultado

representa um alívio em termos de tensões internas, já que

importantes membros da aliança governista Mudemos, entre

eles a vice-presidente, Gabriela Michetti, que também é

presidente do Senado, eram contra a medida. No entanto, a

derrota também pode implicar a perda de eleitores entre

setores progressistas, em momentos em que o presidente

está em baixa nas pesquisas pela desaceleração da economia

e deterioração da situação social.
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aborto em reforma do
Código Penal



Recomendadas para você Recomendado por

ESPECIAL PUBLICITÁRIOEM DESTAQUE AGORA

Pose inusitada de Kim Kardashian vira
memes nas redes sociais

Para especialista, quem manda no país sã
‘as grandes corporações de servidores’

 

EM DESTAQUE

SOCIEDADE









Senado da Argentina
rejeita legalização do
aborto

 
Senadoras se dividem
em votação sobre a
legalização do...

 
Igreja argentina
agradece senadores
por rechaço à...

 

http://oglobo.globo.com/newsletter/cardapio/
https://oglobo.globo.com/sociedade/marchas-pelo-brasil-apoiam-legalizacao-do-aborto-na-argentina-22961314
https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-da-argentina-estuda-despenalizar-aborto-em-reforma-do-codigo-penal-22962568
https://www.outbrain.com/what-is/default/pt
https://oglobo.globo.com/ela/gente/pose-inusitada-de-kim-kardashian-vira-memes-nas-redes-sociais-22959884?obOrigUrl=true
https://oglobo.globo.com/brasil/para-especialista-quem-manda-no-pais-sao-as-grandes-corporacoes-de-servidores-22962316?obOrigUrl=true
https://oglobo.globo.com/sociedade/
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
https://oglobo.globo.com/sociedade/senado-argentino-rejeita-legalizacao-do-aborto-22962406
https://oglobo.globo.com/sociedade/senadoras-se-dividem-em-votacao-sobre-legalizacao-do-aborto-na-argentina-22963584
https://oglobo.globo.com/sociedade/igreja-argentina-agradece-senadores-por-rechaco-legalizacao-do-aborto-22963084
https://oglobo.globo.com/sociedade/aborto-na-argentina-macri-promete-reforcar-distribuicao-de-contraceptivos-22962970
https://oglobo.globo.com/sociedade/senado-argentino-rejeita-legalizacao-do-aborto-22962406
https://oglobo.globo.com/sociedade/senadoras-se-dividem-em-votacao-sobre-legalizacao-do-aborto-na-argentina-22963584
https://oglobo.globo.com/sociedade/igreja-argentina-agradece-senadores-por-rechaco-legalizacao-do-aborto-22963084
https://oglobo.globo.com/sociedade/aborto-na-argentina-macri-promete-reforcar-distribuicao-de-contraceptivos-22962970


09/08/2018 Senado argentino rejeita legalização do aborto - Jornal O Globo

https://oglobo.globo.com/sociedade/senado-argentino-rejeita-legalizacao-do-aborto-22962406 5/5

Po r t a l  d o  A s s i n a n t e • Ag ê n c i a  O  G l o b o • Fa l e  c o n o s c o • E x p e d i e n t e • A n u n c i e  c o n o s c o • Tr a b a l h e  c o n o s c o • Po l ít i c a  d e  p r iva c i d a d e • Te r m o s  d e  u s o

© 1996 - 2018. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.

ECONOMIA

Míriam
Leitão:
folha
salarial do
governo vai
subir R$ 26
bi em
2019,...
ISSO SEM
CONTAR COM A
DECISÃO DO
SUPREMO QUE
PREVÊ
REAJUSTES DE
16,3%

BRASIL

‘Não era o
melhor
para o
Brasil’, diz
Cármen
Lúcia sobre
proposta
de...
PRESIDENTE DO
STF DIZ QUE
PERDEU NA
VOTAÇÃO, MAS
FAZ PARTE DA
DEMOCRACIA

BRASIL

'Nós temos
que acabar
com essa
história',
diz Marco
Aurélio
sobre...
MINISTRO DO STF
DEFENDE MAIS
TRANSPARÊNCIA
NA
REMUNERAÇÃO
DO JUDICIÁRIO

BRASIL

Declaração de
bens de Romero
Jucá informa
que o senador
'empobreceu'
na...

MAIS LIDAS

Estrutura de loja
do século XIX que
vendia escravos
é encontrada por
arqueólogos

01 Universitárias
denunciam
colegas que
incitam
estupro e
compartilham
imagens
íntimas em
grupo de
WhatsApp

02 Cabral pede a
Gilmar prisão
domiciliar ou
em sala de
Estado Maior

03 Presença de
onça indica
que trecho da
Mata Atlântica
está saudável

04 Gilmar
Mendes
manda soltar
três
investigados
da Lava-Jato
do Rio

05

  

https://oglobo.globo.com/
http://www.gda.com/
http://www.centraldoassinante.oglobo.com.br/
http://www.agenciaoglobo.com.br/
https://oglobo.globo.com/fale-conosco
https://oglobo.globo.com/expediente/
https://oglobo.globo.com/projetos/midiakitv2/
http://www.vagas.com.br/infoglobo
https://oglobo.globo.com/politica-de-privacidade/
https://oglobo.globo.com/termos-de-uso/
https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/folha-do-governo-vai-custar-r-26-bilhoes-mais-em-2019.html
https://oglobo.globo.com/brasil/nao-era-melhor-para-brasil-diz-carmen-lucia-sobre-proposta-de-aumento-de-salario-22963457
https://oglobo.globo.com/brasil/nos-temos-que-acabar-com-essa-historia-diz-marco-aurelio-sobre-auxilio-moradia-juizes-22963410
https://oglobo.globo.com/brasil/declaracao-de-bens-mostra-que-romero-juca-empobreceu-na-politica-22963494
https://oglobo.globo.com/brasil/declaracao-de-bens-mostra-que-romero-juca-empobreceu-na-politica-22963494
https://oglobo.globo.com/rio/estrutura-de-loja-do-seculo-xix-que-vendia-escravos-encontrada-por-arqueologos-22962416
https://oglobo.globo.com/sociedade/universitarias-denunciam-colegas-que-incitam-estupro-compartilham-imagens-intimas-em-grupo-de-whatsapp-22959153
https://oglobo.globo.com/brasil/cabral-pede-gilmar-prisao-domiciliar-ou-em-sala-de-estado-maior-22960240
https://oglobo.globo.com/rio/presenca-de-onca-indica-que-trecho-da-mata-atlantica-esta-saudavel-22962166
https://oglobo.globo.com/brasil/gilmar-mendes-manda-soltar-tres-investigados-da-lava-jato-do-rio-22959865
javascript://
javascript://
https://oglobo.globo.com/sociedade/senado-argentino-rejeita-legalizacao-do-aborto-22962406
https://oglobo.globo.com/sociedade/senadoras-se-dividem-em-votacao-sobre-legalizacao-do-aborto-na-argentina-22963584
https://oglobo.globo.com/sociedade/igreja-argentina-agradece-senadores-por-rechaco-legalizacao-do-aborto-22963084
https://oglobo.globo.com/sociedade/aborto-na-argentina-macri-promete-reforcar-distribuicao-de-contraceptivos-22962970

