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APRESENTAÇÃO
A presente publicação tem por objetivo apresentar um resumo da
palestra proferida pela Pastora Damares Regina Alves — assessora parlamentar do meu gabinete em Brasília —, intitulada Riscos que correm a vida
humana e a família brasileira, a qual ganhou expressiva visualização nas redes sociais, revelando a elevada preocupação do público pela matéria.
Também é meu desejo que cada leitor tenha conhecimento das minhas iniciativas e do meu trabalho no combate aos movimentos de desconstrução dos valores cristãos que moldaram nossa história e nossa formação cultural, como é o caso desta área específica — vida e família.
Serão sempre bem-vindas as críticas e sugestões para que possamos, eu e minha equipe, agir de forma mais efetiva pelo fortalecimento
da família e pela proteção e defesa da vida em todas as suas instâncias.
Agradeço aos meus assessores pela iniciativa e pela organização do
texto, o qual, esperamos, traga mais luz aos ataques obscuros e sutis que
os valores éticos e morais cristãos têm sofrido.

Arolde de Oliveira

Deputado Federal

PARTE I

EM DEFESA DA VIDA HUMANA, DAS
CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

Em defesa da vida humana e da família
A família brasileira nunca sofreu tantos ataques como nos últimos
anos, o que requer dos parlamentares que professam a fé cristã uma atuação mais efetiva nessa área.
São muitas as iniciativas que visam ao enfraquecimento da família,
e, portanto, colocam em risco a sociedade de uma forma geral, visto que
é a família a célula-base da sociedade.
Nos últimos anos a banalização da vida humana também passou a
ser expressa e manifestada de diversas formas, inclusive por meio de
propostas legislativas e de políticas públicas.
A violência contra a criança e o adolescente no Brasil cresce assustadoramente. São várias as modalidades de violência que passam pelo
aborto, abuso e exploração sexual, erotização infantil entre outras.
Assim, venho dedicando grande parte do meu trabalho em
questões relativas à defesa da vida humana e à proteção de crianças
e adolescentes.
O relatório produzido nessa área apresenta inúmeras ações e iniciativas, como reuniões, apresentação de propostas, requerimentos de informações, emissão de pareceres, participação de eventos, de diversas
Comissões, Grupos de Trabalhos entre outros.

Políticas públicas que fazem apologia
à erotização infantil
Causa preocupação a necessidade de cuidado e atenção dos gestores públicos quanto à produção de material usado em campanhas educativas e como suporte pedagógico que são distribuídos em escolas públicas e privadas em todo o país. É fácil encontrar uma série de materiais
que foram confeccionados com verbas públicas que, além da falta de
bom senso nas mensagens transmitidas, fazem apologia à erotização infantil. A seguir alguns exemplos de materiais e livros questionáveis que
foram e estão sendo usados em escolas brasileiras.
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I – Cartilhas
1- Menina esperta vive melhor

O material foi confeccionado
pela Secretaria de Saúde da cidade
de Porto Velho/RO. A cartilha, entre outros temas, fala abertamente
sobre a masturbação feminina. A
menina recebia junto com a cartilha
um espelhinho para que visualizasse o órgão reprodutor, sendo orientada a tocá-lo e sentir prazer, informando ainda que isso é uma coisa
natural.
A distribuição da cartilha provocou protestos e manifestos de pais
em Rondônia, até que ocorreu a intervenção do Ministério Público.
Veja a notícia no link:

Fig. 1 - Capa da cartilha distribuída em RO

http://www.prro.mpf.mp.br/conteudo.php?acao=diversosLerPublicacao&id=239

Fig. 2 - Site da Procuradoria de Rondônia recomenda suspensão da cartilha
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2- O caderno das coisas importantes

Esta cartilha foi distribuída em escolas de todo o Brasil. O material
foi confeccionado pelo Ministério da Saúde. Entre os temas abordados
está a masturbação feminina e a masculina. Na cartilha, há uma referência sobre o “Ponto G” na vagina da mulher, onde ela, supostamente,
pode sentir mais prazer durante a relação sexual.
Em algumas páginas, há incentivo a crianças a “ficar” e ainda a relatar como foram suas experiências nas “ficadas”.
O material também traz ainda recomendação de filmes e literaturas
para as crianças e adolescentes. Nos filmes, destaca-se: “Gaiola das Loucas” e
“Priscila, a Rainha do Deserto”. Na Literatura, o livro “Estação Carandiru”.
A cartilha encontra-se disponível na internet e está disponível na
íntegra no seguinte endereço:
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/cadernodascoisasimportantes.pdf
Veja a seguir a capa, algumas páginas da cartilha e a contracapa informando onde e por quem foi feita.

Fig. 3 - Capa da Cartilha produzida pelo MS

Fig. 4 - Contracapa com apoios do Governo
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Fig. 5 - Páginas internas da Cartilha estimulando a masturbação e as “ficadas” com os garotos
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Fig. 6 - Páginas internas da Cartilha ensinando onde fica o “Ponto G” da mulher
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3- Ser travesti

A cartilha foi distribuída nas
escolas do Brasil no ano de 2004. O
material era destinado aos travestis
e indevidamente chegou às escolas.
O deputado Arolde de Oliveira
questionou a linguagem usada na
cartilha, que não era apropriada
nem mesmo para o público gay.
A cartilha está registrada na
Biblioteca Visual do Ministério da
Saúde sob número BR599.1 – MT,
10002010765. Ela foi notícia em alguns meios de comunicação:
http://amigos.mdig.com.br/index.
php?itemid=6305

Fig. 7 - Cartilha de travestis distribuída em escolas

4- Material sobre redução de danos

O material visual confeccionado para o professor e o agente de saúde usarem com jovens e adolescentes, que abordava questões sobre doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e uso de álcool e drogas, gerou
polêmica. O Congresso Nacional reagiu e parlamentares cristãos exigiram a retirada do material das escolas e dos postos de saúde.
Veja a capa do material e as figuras que ilustravam o conteúdo sobre doenças sexualmente transmissíveis.

Fig. 8 - Cartilha com orientação para DSTs distribuída pelo Governo
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Fig. 9 - Um dos materiais da cartilha que gerou protestos

5- O gatão e seus amigos

A cartilha, confeccionada para
homens com problemas de impotência sexual, foi enviada para escolas
públicas e crianças e adolescentes tiveram acesso às fortes e picantes
imagens. A cartilha ainda pode ser
encontrada no site do Ministério da
Saúde pelo link: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_
gatao_e_seus_amigos.pdf

Fig. 10 - Cartilha do MS continha fortes imagens

Figs. 11, 12 e 13 - Parte da revista em quadrinhos que continha fortes imagens e foi enviada às escolas
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6- Cartilha com quatro homens fazendo sexo ao mesmo tempo distribuída para crianças de 13 anos de idade

Fomos surpreendidos com uma reportagem a qual dizia que na
Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em uma escola com alunos de
treze anos de idade foram distribuídas cartilhas que mostravam gravuras com quatro homens fazendo sexo ao mesmo tempo. A cartilha ensinava, ainda, que se pode fazer sexo a hora que quiser, quantas vezes desejar e sem o uso do preservativo.
As imagens são chocantes e podem ser conferidas no seguinte endereço eletrônico:
http://www.youtube.com/watch?v=YPd2xL9c6Yo

7- Tarefa de casa para crianças de dez anos de idade fala sobre sexo grupal

A notícia de que uma professora da cidade de Contagem/MG passou um trabalho para crianças de 4ª série (10 anos) sobre sexo em grupo,
homossexualidade e lesbianismo revoltou pais que fizeram denúncias na
polícia. A escola se defendeu dizendo que tem apoio do MEC para estas
atividades em classe.
Veja a notícia na íntegra neste link:
http://www.youtube.com/watch?v=QSv7IjDFbbQ

8- Cartilha sobre sexo e masturbação para crianças de 07 a 09
anos de idade

Mais um material que faz apologia à erotização infantil foi distribuído em escolas públicas. Desta vez, para crianças de 07 a 09 anos de
idade. Veja a íntegra das notícias e imagens nos seguintes links:
http://www.youtube.com/watch?v=QWlQwmi6URU
http://www.youtube.com/watch?v=EN5jcew1_xI
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II - Livros e materiais usados por educadores no Brasil
Tivemos acesso a gravuras e livros encontrados em escolas de todo
o país que não são editados com verbas públicas, mas usados com consentimentos dos gestores da área de educação. Vejam alguns exemplos:

1- O Fazendeiro Solitário

A gravura foi identificada em
provas para 16 mil crianças da primeira série do ensino fundamental
na cidade de Curitiba, no Estado do
Paraná. Ela demonstra claramente
que o fazendeiro mantinha relações
sexuais com galinhas. Leia mais sobre o episódio:
http://www.odiario.com/parana/
noticia/366698/prova-com-imagempornografica-e-aplicada-a-16-milcriancas.html
Fig. 14 - Provas com imagens de sexo com animais

2- Os três chapeuzinhos

Usado em salas de aula do ensino fundamental, o livro conta a seguinte história: Papai Noel casou
com a Chapeuzinho Vermelho e tiverem um filho, o Saci Pererê. Os
pais se separam, mas o filho pode,
sempre que desejar, visitar um ou
outro. A história é usada para falar
sobre divórcio e pais separados. Mas
passa a mensagem que um adulto
pode casar com uma criança. Mesmo
sem a intenção do autor, a mensagem
é explicita de apologia à pedofilia.
Mais informações: http://www.francoeditora.com.br/colecoes_ler_com_prazer_
chapeuzinhos.php
Fig. 15 - Livro infantil faz apologia à pedofilia
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3- Aparelho Sexual e Cia

Uma reportagem do Correio
Braziliense apontou que um livro
usado por alguns pais e educadores
estava causando polêmica. O livro é
um manual para crianças e mostra
gravuras com crianças mantendo relações sexuais. O livro ainda faz referência ao Kama Sutra. Saiba mais:
http://www.correiobraziliense.
Fig. 16 - Livro infantil tem crianças fazendo sexo
com.br/app/noticia/cidades/2013/02/04/
interna_cidadesdf,347726/livro-sobre-educacao-sexual-causa-polemica-entrepais-e-professores.shtml

4- Mamãe, como eu nasci?

Um outro livro recomendado
pelo MEC que tem frases e imagens
polêmicas é o Mamãe como eu nasci?
do autor Marcos Ribeiro.
A recomendaçao do livro pelo
MEC está no seguinte link:
http://portaldoprofessor.mec.gov.
br/fichaTecnicaAula.html?aula=10519
Leia alguns trechos do livro:

Fig. 17 - Livro infantil tem crianças fazendo sexo

“Olha, ele fica duro!... O pênis do papai fica duro também? Algumas vezes, e o papai acha muito gostoso. Os homens gostam quando o seu pênis fica
duro.” (página 15)
“Se você abrir um pouquinho as pernas e olhar por um espelhinho, vai ver
bem melhor. Aqui em cima está o seu clitóris, que faz as mulheres sentirem muito prazer ao ser tocado, porque é gostoso.” (páginas 18 e 19)
“Alguns meninos gostam de brincar com o seu pênis, e algumas meninas
com a sua vulva, porque é gostoso. As pessoas grandes dizem que isso vicia ou
“tira a mão daí que é feio”. Só sabem abrir a boca para proibir. Mas a verdade é
que essa brincadeira não causa nenhum problema” (página 22)
Mais informações:
www.escolasempartido.org/educacao-moral/314-sem-nocao-e-sem-limite
18
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III – Campanhas para incetivo à prostituição
Desde 2009, o deputado Arolde de Oliveira denuncia que o Programa Nacional de Direitos Humanos – 3ª edição (PNDH-3) pretende impor
ao Brasil campanhas de incentivo a valorização da prostituição.
Vejam onde a proposta aparece no PNDH-3:
Diretriz 7 — Objetivo Estratégico VI
Garantir os direitos Trabalhistas e previdenciários aos profissionais do
sexo por meio da regulamentação de sua profissão.
Diretriz 9 — Objetivo Estratégico II
Realizar campanhas e ações educativas para desconstruir os estereótipos
relativos às profissionais do sexo.
Para surpresa da sociedade, o Ministério da Saúde recentemente
gastou verba pública em uma campanha que circulou nas redes sociais
enaltecendo as profissionais do sexo. Da tribuna, o deputado Arolde de
Oliveira protestou veementemente contra a campanha que, ao ser veiculada na internet, também alcançou as crianças e adolescentes brasileiros.
Veja as imagens da campanha:

Fig. 18 - Campanha do MS faz apologia à prostituição enaltecendo as profissionais do sexo
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Iniciativas contra a erotização infantil, pedofilia e
abuso sexual de crianças e adolescentes
Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes
Desde agosto de 2011 tramita na Câmara dos Deputados o Projeto
de Lei 1760/2011, de Arolde de Oliveira, que é uma iniciativa de combate aos crimes de exploração sexual de menores. A proposta visa que as
emissoras de radiodifusão de sons e imagens e as emissoras autorizadas
de TV por assinatura sejam obrigadas a transmitir, antes e após a exibição de programação com conteúdo sexual, mensagens de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.
A proposta visa alinhar-se com o Estatuto da Criança e do Adolescente e também com as medidas contra a pornografia infantil na internet
que vêm sendo tomadas. Deputado Arolde de Oliveira defende apenas a
necessidade de se assegurar o direito previsto na Constituição da integridade moral das crianças e dos adolescentes.

Não à pedofilia e à prostituição infantil
Na proposta da Reforma do Código Penal que tramita no Senado
Federal está prevista a redução da idade para criminalizar o estupro de
vulneráveis de 14 anos para 12 anos de idade, o deputado Arolde de Oliveira se levantou em defesa das crianças brasileiras.
Essa proposta faz apologia à pedofilia e à prostituição infantil. A
menina e o menino não estão prontos, física e psicologicamente, para início da relação sexual aos 12 anos de idade.
Arolde de Oliveira foi um dos primeiros que denunciou a intenção do
Senado Federal em aprovar tal proposta. Por isso, recebeu entidades e de organizações que defendem as crianças no Brasil, apoio, solidariedade e elogios.

Convocando a igreja brasileira
Em agosto de 2012, convocamos todos os líderes religiosos do Brasil para uma importante reunião no Senado Federal com o relator da proposta da Reforma do Código Penal, Senador Pedro Taques. A convocação foi atendida e, por quatro horas, líderes religiosos, deputados federais evangélicos e senadores debateram o PLS 236/2012.
20
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No encontro, um documento foi elaborado sob o título “CARTA
ABERTA DO POVO EVANGÉLICO AO SENADO FEDERAL”, expressando o repúdio à tentativa da legalização do aborto e da diminuição da
idade pra caracterização de estupro de vulnerável de 14 para 12 anos de
idade. Isso, para mim, é a legalização da pedofilia no Brasil.

A igreja evangélica brasileira em reunião
com o Presidente do Senado
Arolde de Oliveira foi um dos organizadores e articuladores do
grande encontro que a liderança evangélica brasileira teve na data de 21
de novembro de 2012 com o presidente do Senado Federal, Senador José
Sarney. No encontro, os líderes solicitaram a rejeição das propostas constantes na Reforma do Código Penal que violam a vida humana e colocam
em risco as crianças e os adolescentes.

Sessão solene em homengem à família
Em maio de 2012 foi sancionada a Lei Federal 12.647/2012 que institui o Dia Nacional de Valorização da Família, a ser comemorado anualmente na data de 21 de outubro. O deputado Arolde de Oliveira apresentou Requerimento na Câmara dos Deputados para realização de uma
Sessão Solene em homenagem à família.
A Sessão aconteceu na data de 20 de novembro de 2012 no Plenário
Geral da Câmara dos Deputados com a presença de centenas de líderes
religiosos e representantes da sociedade civil. Os parlamentares discursaram na Tribuna e destacaram a necessidade da proteção de nossas
crianças e adolescentes.

Divulgação do Disque Denúncia — Disque 100
É de autoria do deputado Arolde de Oliveira a Indicação nº
4692/2013 de 2013, na qual se sugere ao Ministério da Educação que os
livros didáticos usados nas escolas do Brasil apresentem na capa ou contracapa informações para as crianças e adolescentes sobre o Serviço Disque Denúncia – Disque 100. Arolde defende que todas as crianças e adolescentes do Brasil precisam conhecer o serviço e serem estimuladas a fazer denúncias de violência que estejam sofrendo.
Em defesa da vida e da família
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PARTE II

EM DEFESA DA VIDA HUMANA
CONTRA O ABORTO

As verdades ocultas em torno do aborto
Desde que chegou à Câmara dos Deputados, Arolde de Oliveira deixou clara a sua posição firme e convicta contra a descriminalização do aborto. Durante a Constituinte (1987-1988) esteve em constante vigilância e participou de todos os trabalhos de resistência contra as propostas pró-aborto.
O aborto é, antes de tudo, uma cruel e terrível violência contra a criança.
O parlamentar sempre alertou a sociedade brasileira sobre as verdades ocultas que estão por trás da campanha pró-aborto, e, neste sentido, apoio a instalação da CPI do Aborto para que dados e situações sejam devidamente investigados; entre eles, o financiamento internacional
para os grupos pró-aborto.

Verdade 1
Aborto como meta da ONU para controle populacional
A descriminalização do aborto faz parte de uma agenda mundial,
sendo meta de plano de política pública internacional de controle demográfico, mas que tem sérias influências no controle da soberania brasileira.
É inaceitável que a ONU passe a determinar que o aborto deva ser
descriminalizado no Brasil.
Os dados e informações sobre ao assunto estão disponíveis no endereço eletrônico:
http://www.slideshare.net/vidaemsociedade/onu-e-o-aborto

Verdade 2
Aborto e eugenia
Por trás da campanha pró-aborto está a eugenia, em que apenas os
“bem-nascidos” prevalecem. Esse é um método em que se usa o aborto
para purificar raça humana, fazendo distinção entre os seres humanos.
No início de 2012 no Brasil, o aborto de anencéfalos passou a ser legalmente aceito; agora, já se busca a eliminação de crianças com outras anomalias genéticas. É a cultura da morte onde os indesejáveis são eliminados no ventre materno.
Em defesa da vida e da família

25

Verdade 3
Interesses financeiros
Há interesses financeiros por trás da descriminalização do aborto no Brasil. Clínicas médicas ganharão muito dinheiro com procedimentos abortivos.
Laboratórios de pesquisas comprarão e venderão tecidos humanos e fetos, células embrionárias e até mesmo partes de fetos e embriões para estudos
e pesquisas. A seguir a terrível tabela oficial de preços de embriões e fetos:

Fig. 19 - Tabela exibe preços de embriões abortados em dólar (Fonte: Alberta Report, 25 de agosto
de 1999 - Medicina)

Fig. 20 - Tabela exibe preços de órgãos em dólar (Fonte: LDI-Life Dynamics Incorporated Post Office
Box 2226 - Denton, Texas 76202. Protocolo Confidencial Maio - Agosto de 1999)

Mais informações:
http://www.providafamilia.org/site/_arquivos/2007/76__providafamilia_
tabela_de_preco_de_embrioes.pdf

26

Em defesa da vida e da família

DENÚNCIAS
1 - Manipulação de números

Os movimentos pró-aborto e órgãos oficiais e gestores de políticas
públicas manipulam dados e informações para convencer a população
brasileira. Anunciam que milhares de mulheres morrem no Brasil em decorrência do aborto.
Eu desafio as feministas e os movimentos pró-aborto a mostrar os
milhares de túmulos e atestados de óbitos de mulheres que morreram no
Brasil em virtude do aborto. Desmascaro os movimentos pró-aborto com
dados do site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), onde demonstro que, de 1996 a 2009, tivemos um total
de 151 mortes por causa do aborto ilegal no Brasil. Veja a tabela a seguir:

Fig. 21 - Tabela exibe número de mortes causadas por aborto no Brasil (Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de
Informações sobre Mortalidade - SIM)

Mais informações:
http://contra-o-aborto.blogspot.com.br/2012/02/manipulacao-abortistados-numeros-do.html

2- Políticas Públicas em execução pró-aborto

Existem algumas políticas públicas em execução voltadas para a saúde da mulher que, de uma forma ou outra, induzem ao aborto. Entre elas:
a) Distribução da pílula do dia seguinte
A distribuição da pílula do dia seguinte, amplamente divulgada,
não tem sido feito à luz da verdade. Não se fala para as mulheres que pílula é abortiva e não preventiva.
Em defesa da vida e da família
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b) Uso do AMIU — Aspiração Manual Intrauterina
É questionável a forma como vem sendo usado e distribuído o
AMIU nos postos e unidade de saúde no Brasil. Entendo que no útero
materno só existe uma coisa a ser aspirado: “bebês”. E o uso deste instrumento é de fato para ser usado em caso de aborto, mas quem são os profissionais que estão tendo acesso e usando o AMIU?
Mais informações e detalhes sobre o aparelho, veja na página da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no seguinte endereço:
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B14176-2-2%5D.PDF
Veja imagens do aparelho:

Fig. 22 - Aparelho usado para abortar é distribuído nos postos de saúde

c) Portaria 1508/2005 — Aborto em casos de estupro
Editada pelo Ministério da Saúde, a Portaria garante que toda mulher possa fazer aborto no Brasil em caso de estupro apenas alegando
que foi violentada sem apresentar boletim de ocorrência, provas ou evidências de que foi violentada.
A Portaria 1508/2005 quando libera a mulher de mostrar provas
ou evidências da violência pode levar pessoas a mentirem e assim terem
garantidos os procedimentos abortivos sem problemas com a justiça.
Acesse e leia o texto na íntegra:
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2005/GM/GM-1508.htm
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Iniciativas contra a descriminalização
do aborto no Brasil
Apoio à Cruzada contra o aborto
No ano de 2012, foi organizada uma grande Cruzada Nacional
Contra o Aborto, com apoio e participação de entidades que militam em
defesa da vida humana.
O Gabinete Parlamentar do deputado Arolde de Oliveira foi o
“Quartel General” dos juristas cristãos e de outros profissionais que lutam contra o aborto: técnicos, cientistas, líderes religiosos, ligados à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), à Federação Espírita
Brasileira (FEB) e à Igreja Evangélica Brasileira, visto que a luta contra o
aborto une vários segmentos religiosos.

Viagens internacionais de funcionários do Ministério da
Saúde para aprender a fazer aborto seguro
Autoria do Requerimentos 2380 e 2381/2012 que solicita informações do Ministro da Saúde sobre investimentos em projetos e ações que
visam a descriminalizar o aborto no Brasil, inclusive com viagens internacionais de servidores daquela pasta para participar de seminários e
cursos sobre a realização de aborto seguro.

Requerimentos sobre a confecção de cartilha
que ensina o uso do citotec
Ao tomar conhecimento que o Ministério da Saúde editou e distribuiu a cartilha Protocolo Misoprostol, que ensina como usar o remédio
abortivo chamado citotec, o deputado Arolde exigiu, por meio do Requerimento de Informação 2754/2013, as devidas explicações do ministro da
Saúde. O parlamentar discursou no plenário cobrando informações técnicas sobre a cartilha distribuída. Além disso, ele solicitou do ministro
todas as informações sobre o caminho percorrido pelo medicamento e as
redes de distribuição espalhadas pelo país.
Veja na página seguinte a capa e a contracapa da cartilha distribuída pelo Ministério da Saúde.
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Fig. 23 - Cartilha que ensina a abortar foi produzida pelo Ministério da Saúde

Fig. 24 - Cartilha ensina a utilizar o abortivo citotec
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PARTE III

VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS
INDÍGENAS NO BRASIL

A morte silenciosa de crianças
indígenas nas aldeias
Realizo um trabalho em defesa das crianças indígenas desde que
tomei conhecimento que alguns povos ainda as sacrificam por motivação
cultural. Descobri que alguns povos matam as crianças quando nascem
gêmeas, quando tem qualquer tipo de deficiência física ou mental e
quando nascem com qualquer anomalia. Há povos que as sacrificam se
forem filhas de mães solteiras e/ou viúvas. Alguns bebês quando não
são do sexo desejado e esperado pela família e quando são consideradas
amaldiçoadas também são sacrificadas.
Não há dados oficiais, mas fui informada que mais de 300 (trezentas) crianças são mortas por ano no Brasil. Venho conversando com indígenas sobre o tema; e em meus contatos com pessoas de diferentes etnias
descobri que os pais e mães amam seus filhos e sofrem quando são obrigados, por uma imposição social, a sacrificarem as crianças. E assim o fazem, em muitos casos, por não terem outra saída para seus filhos doentes
e deficientes. Conheci algumas histórias de crianças que sobreviveram
graças à luta de seus pais e de membros da comunidade que não concordam com a prática do infanticídio. Vejam algumas delas:

1- O menino Amalé Kamayurá

O menino da etnia Kamayurá
foi enterrado vivo por sua mãe, adolescente solteira, e assim permaneceu por mais de duas horas. Uma
senhora da aldeia, Kamiru Kamayurá, ao saber que ele havia sido enterrado, pediu permissão ao cacique e
o tirou do buraco já em estado grave. Kamiru é hoje a mãe adotiva de
Amalé. Eles vivem em Brasília, pois
o menino precisa de sério tratamento de saúde pelos danos que teve
durante o parto e durante a tentativa
de assassinato. Se desejar saber mais
sobre Amalé, veja este vídeo:
http://www.youtube.com/
watch?v=3r70LQP1svg

Fig. 25 - Amalé Kamayurá foi enterrado vivo
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2- A menina Iganani Suruwahá

Por ter uma pequena paralisia
cerebral, Iganani, segundo o costume de seu povo, deveria ser enterrada viva. Sua mãe, a jovem Muwaji,
pediu socorro aos missionários que
trabalhavam na área e Iganani recebeu atendimento e tratamento médico necessário.
A menina está hoje com oito
anos de idade e mora em Brasília.
Ela cursa a segunda séria do Ensino
Fundamental, e já escreve e lê. Iganani ainda apresenta limitações no
desenvolvimento motor, mas leva
uma vida normal.
Graças à coragem da mãe da
menina, se aprovada o PL 1057/2007,
que visa a proteção das crianças indígenas, a lei será chamada de LEI
MUWAJI.

Fig. 26 - Iganani foi salva por sua mãe (foto)

3- A tristeza de Paltu Kamayurá

O professor Paltu Kamayurá faz doutorado na Universidade Federal
de Brasília (UnB), em Linguística. Há alguns anos, sua esposa, grávida de
gêmeos, decidiu voltar para a aldeia da sua tribo. Como seu povo acredita
que ao nascer gêmeos a alma da criança se divide entre o bem e o mal, a
sogra de Paltu decidiu matar os bebês. Ao saber da intenção da sogra, Paltu lutou pela vida dos filhos, mas não conseguiu salvar um deles.
O menino sobrevivente atualmente está com oito anos de idade.
Mas Paltu Kamayurá, mesmo após todos esses anos, ainda não consegue
esconder a tristeza pela perda de seu filhinho.
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Fig. 27 - Paltu Kamayurá conseguiu salvar apenas um filho dos gêmeos

4- Uma menina chamada Sorriso

Hakani Suruwahá nasceu com hipotiroidismo congênito, o que
comprometeu seu desenvolvimento. Quando estava com três anos, os
pais receberam ordem para sacrificá-la, pois seu povo acreditava que ela
era amaldiçoada e culpada por todos os males na aldeia. Os pais, que a
amavam, se suicidaram para não cumprir a ordem de sacrificá-la. Assim,
após o enterro dos pais, a missão de matá-la ficou para o irmão mais velho, que a agrediu e a enterrou viva.
Quando Hakani, cujo nome significa sorriso, estava enterrada, um
de seus irmãos, de apenas oito anos de idade, a retirou da cova ainda
com vida e pediu aos líderes da aldeia que o deixassem cuidar da garota.
E assim, ela viveu abandonada na aldeia por três anos. Brincava e dormia com os animais. Nem ao menos tinha uma rede para passar a noite.
Na foto a seguir ela estava com cinco anos e pesava seis quilos. Até
que foi adotada por um casal de missionários. Hoje esta com 17 anos de
idade, estuda e tem uma vida normal. Sua vida deu origem a um importante documentário. Assista ao filme no site: www.hakani.org.
Em defesa da vida e da família
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Fig. 28 - Hakani nasceu com hipotireoidismo e foi salva da morte por missionários

6- Uma menina corajosa que
salva seu irmão

Quando Edson Bakairi nasceu
sua mãe não pôde ficar com ele por
uma imposição da sua comunidade.
A mãe, que teve um parto difícil, voltou para a maloca ainda com dor e
pediu que a filhinha Lúcia, de apenas
oito anos de idade, enterrasse o bebê.
A criança estava escondida em
uma moita. A menina Lucia desobedeceu à mãe e não matou o irmão.
Ela, por alguns dias, alimentou sozinha o bebê e o escondeu da mãe. A
desobediência foi descoberta três
dias depois, mas, quando a mãe viu
o menino, imediatamente se apaixonou por ele e decidiu criá-lo.
Hoje, Edson Bakairi é professor
e missionário. Ele realiza um trabalho
de proteção de crianças indígenas nas
aldeias. Para saber mais, acesse:
http://movimentoindigenaafavordavida.blogspot.com.br/2008/08/edsonbakairi.html
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Fig. 29 - Edson (acima)
quase foi
assassinado,
mas foi poupado pela
mãe e hoje é
professor e
missionário

Fig. 30 - Lúcia Bakairi (acima)
salvou seu irmão e muitos outros
de serem assassinados por conta
de tradições

5- Uma segunda chance a um menino com Síndrome de Down

Um menino da etnia Cinta
Larga foi adotado na cidade de
Cuiabá/MT, porque seria sacrificado por seu povo, que tem rejeição à
crianças portadoras da Síndrome de
Down. A coragem da psicopedagoga Beatriz Mello, que lutou pela adoção do menino, comoveu o Brasil.
Leia a íntegra da história no site:
http://g1.globo.com/mato-grosso/
noticia/2013/05/e-meu-presente-dizmae-adotiva-de-menino-indigena-comdown-em-mt.html

Fig. 31 - Beatriz (foto) lutou pela adoção

Iniciativas no combate à violência
contra crianças indígenas
Requer a imediata aprovação da Lei Muwaji
Desde o ano de 2007, o deputado Arolde de Oliveira busca participar de ações e iniciativas que visam à proteção das crianças indígenas
que correm risco de serem mortas por motivação cultural.
Como parlamentar, o deputado acompanha de perto a tramitação do
PL 1057/2007 — conhecido como Lei Muwaji — que tem como objetivo
combater práticas culturais nocivas, entre elas o infanticídio em áreas indígenas.
Em 03 de julho de 2013, após o Projeto de Lei ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele apresentou o Requerimento
8127/2013 para que a matéria seja imediatamente votada no Plenário Geral da Câmara dos Deputados.

Suicídio coletivo entre os índios da etnia Suruwahá
Por meio do Requerimento de Informação 2520/2012, endereçado
ao Ministro da Justiça, o deputado Arolde solicitou esclarecimentos sobre as notícias e denúncias de suicídio coletivo entre os índios suruwahás, etnia que encontra-se no Estado do Amazonas e que é classifiEm defesa da vida e da família
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cada por antropólogos e órgãos governamentais como sendo índios
isolados.
A preocupação, expressa por meio do RIC 2520/2012, é que a etnia,
recentemente descoberta e contatada pela Fundação Nacional do Índio (Funai), é composta por um pequeno grupo de cerca de 150 pessoas e a ocorrência de um suicídio coletivo coloca em risco a preservação deste povo.
Apenas cinco índios suruwahás vivem fora da aldeia e tão logo Arolde apresentou o Requerimento de Informação, demonstrando preocupação com a etnia, teve a alegria de receber a visita de um dos índios suruwahás, um jovem de 17 anos de nome Ahuari Suruwahá. Alem de querer saber o que fato aconteceu em sua aldeia, o índio também foi agradecer
pessoalmente pela iniciativa em defesa e proteção de seu povo.
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PERFIL
AROLDE de OLIVEIRA
Arolde de Oliveira é deputado
federal desde 1983, casado com Yvelise de Oliveira, dois filhos, cinco netos. Nasceu em São Luiz Gonzaga,
no Rio Grande do Sul. Evangélico, é
membro da Primeira Igreja Batista
do Recreio dos Bandeirantes, zona
oeste do Rio.
Graduado no Curso de Formação de Oficiais da Academia Militar
das Agulhas Negras — AMAN; Formado em Engenharia Eletrônica e Comunicações pelo Instituto Militar
de Engenharia — IME; Graduado em Economia na Faculdade Cândido
Mendes; Pós-Graduado em Mecânica Quântica e Matemática Moderna e
Engenharia Econômica na Escola Superior de Guerra — ESG.

Atuação em defesa da vida e da família
Na defesa da vida humana e da família brasileira o deputado federal Arolde de Oliveira participa de Frentes Parlamentares e Grupos de
Trabalho que têm como missão fazer o enfrentamento a todas as iniciativas e propostas que colocam em risco a vida e os valores familiares.

1- Comissão Especial destinada a efetuar estudos e apresentar
propostas à Reforma do Código Penal Brasileiro

Participa do Grupo, indicado por seu partido, com objetivo de fazer enfrentamento às propostas que visam a descriminalizar o aborto, as drogas, as casas de prostituição, as casas de jogos, bem como legalizar a eutanásia, entre outras que afetam a vida humana e a família.

2- Frente Parlamentar Evangélica

Fundada no ano de 2003, conta hoje com 76 deputados federais e três senadores que professam a fé evangélica. Ex-parlamentares também participam da frente. Em abril de 2013, Arolde de Oliveira foi eleito o PrimeiEm defesa da vida e da família
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ro Vice-Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, cargo que exercerá
no biênio 2013/2014.

3- Frente Parlamentar Mista da Família e Apoio à Vida

Fundada no ano de 2007 a Frente agrega 209 parlamentares em exercício,
deputados e senadores, de todos os partidos e de todos os credos religiosos.

4- Frente Parlamentar em Defesa da Vida — Contra o Aborto

Fundada no ano de 2008 a Frente agrega mais de 150 parlamentares em
exercício, deputados e senadores, com objetivo único de fazer a defesa
da vida humana e lutar contra a descriminalização do aborto no Brasil.
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PERFIL
DAMARES ALVES

Damares Regina Alves, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, é advogada, pedagoga e assessora parlamentar do gabinete do deputado federal Arolde de Oliveira. Também é assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar em Defesa da Família
e Apoio à Vida.
Cofundadora e conselheira do Movimento ATINI — Voz Pela Vida
(www.atini.org), secretária geral do Movimento Nacional pela Cidadania
pela Vida — MNCV — Brasil Sem Aborto (www.brasilsemaborto.com.br),
secretária nacional do Fórum Nacional Evangélico de Ação Social e Política — FENASP (www.fenasp.com.br) e membro do Programa Nacional de
Prevenção da Violência e Criminalidade Infanto-Juvenil — Proteger
(www.programaproteger.com).
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“Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro,
se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um
homem em troca de sua vida?”
— Mateus 16:26

Câmara dos Deputados — Praça dos Três Poderes
Anexo IV, Gabinete 917 — CEP: 70160-900 — Brasília/DF
dep.aroldedeoliveira@camara.leg.br
Tel.: (61) 3215-5917
Fax: (61) 3215-2917
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