NOTA DE REPÚDIO
O Fórum de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes de Recife – Fórum
DCA, vem a público manifestar seu repúdio e indignação frente a violação de direitos
cometida por pessoas que tentaram impedir o aborto em uma criança, de apenas 10 anos,
que foi vítima de estupro pelo tio no estado do Espírito Santo. Um grupo de pessoas esteve,
neste último dia 16 de agosto, no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – CISAM,
entre estas as parlamentares municipais Michelle Collins e Renato Antunes, além dos
deputados estaduais Clayton Collins, Alberto Feitosa e Clarisse de Tércio, e ali fizeram parte
de uma cena antidemocrática e violadora de direitos, que dentre outras atrocidades gritavam
palavras de ordem chamando a criança de assassina. Tal ato revitimiza a criança e sua
família, posto que a violência foi perpetrada em seu ambiente familiar e depois porque os
profissionais do estado do Espírito Santo recusaram fazer o procedimento na rede de saúde
da própria região.
O grupo fundamentalista, que foi tentar impedir o procedimento médico, baseia-se
em uma crença religiosa violenta e inconstitucional que tenta usurpar o estado democrático
de direitos e perpetuar ciclos de violências e submissão dos corpos das mulheres. Michele
Collins ainda chegou a acionar o Ministério Público para dificultar o procedimento que
garantia a soberania do desejo da criança que expressava o desejo de interrupção da
gravidez. A vereadora alegava que seria preciso que o judiciário pernambucano decidisse
sobre o fato, pois a decisão da permissão do aborto era da justiça capixaba. Cabe salientar
que o aborto em caso de gravidez resultante de estupro é reconhecidamente legal pelo
Estado brasileiro desde os anos 1940.
Após tal fato o Fórum questiona a capacidade ética da representante do legislativo
do município de Recife em conduzir seu assento de conselheira no Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes de Recife - COMDICA. A postura da
vereadora não coaduna com a defesa intransigente dos direitos de crianças e adolescentes
e nem com o histórico de luta que o estado de Pernambuco e o município de Recife tem
para a efetivação das garantias de direitos do público.
Em tempo, nós que compomos o Fórum DCA, somos solidárias (os) com a pequena
criança que foi exposta mais uma vez em nossa cidade e com a sua família, reiteramos
apoio a equipe do CISAM, por sua bravura e compromisso com a dignidade humana. Ainda
parabenizamos as diversas militantes, organizações e pessoas engajadas que se fizeram
presentes nesse dia tenebroso de nossa história se contrapondo ao grupo fundamentalista e
oportunista naquele espaço.
Nenhuma menina a menos!
Recife, 17 de agosto de 2020.

