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Depois de aparecer nesta coluna três vezes falando sobre 
epidemiologia em voz alta, compartilhando com os leitores 
minhas iniciações nessa matéria, cansei. Aliás, eu já havia 
cansado na ocasião. Durante mais de um ano de pandemia, 
esmagada por um noticiário macabro, entre indicadores 
epidemiológicos, mentiras, negacionismo, desrespeito e 
escárnio, cansei e sinto meu peito oprimido. Sem ver luz no 
fim do túnel, com o Congresso Nacional dominado, a 
Advocacia Geral da União dominada, a Controladoria 
Geral da União dominada, a Procuradoria Geral da 
República dominada, o Ministério da Saúde e todos os 
demais ministérios dominados, inúmeras instituições 
públicas dominadas (Polícia Federal, Polícias Militares, 
Funai, Ibama, ICMBio, Fundação Palmares, Receita 
Federal etc. etc...), cansei. Mas, pergunto a mim mesma: 
como assim, dominadas? Dominadas, fico pensando, por 
uma ordem “maior” autoritária, onde a mentira, a negação, 
o embuste e o apagamento dos contrários imperam.  
Por isso, cansei também porque quero falar de outros 
assuntos, para não enlouquecer nesse poço escuro e cada 
vez mais escuro onde nos metemos. Ou, melhor, que nos 
meteram. Mas, antes, fecho aqui minhas aventuras 
epidemiológicas, somente como forma de atualizar essa 
grande tragédia brasileira. No dia 12/06/2021, a morbidade 
era de 8,07%. A  curva  de morbidade continuava subindo 
pela ausência de vacinação em massa e pelo afrouxamento 

irresponsável dos meios de prevenção. E o que aconteceu 
com a mortalidade, de lá pra cá? No mesmo dia 
12/06/2021, a mortalidade era de 0,22%, lembrando que em 
janeiro era 0.09% e em abril 0,15%. Observe que esses 
indicadores não pararam de crescer. No dia 24/09/2021, dia 
em que escrevi este texto a morbidade pulou de 8,07% para 
9,97% e a mortalidade cresceu de 0,22% para 0,27%. Não 
é pra ficar cansada? A letalidade que teve uma pequena 
queda, de 2,82% para 2,78 não chegou a me animar. Depois 
que vi o circo de horrores da empresa Prevent Senior, 
mudando a causa mortis de Covid 19, sabe-se lá em quantos 
casos e também em quantos outros locais essa prática 
nazista foi utilizada, para diminuir a letalidade. E por que 
nazista? Porque foi utilizada para esconder o uso de seres 
humanos como cobaias do KIT Covid – o mesmo do 
tratamento precoce propagado pelo negacionismo oficial, 
por fake news, contra a ciência, o bom senso, a decência e a 
humanidade. Vergonha que cansa, desilude e faz 
desacreditar nos políticos, empresários, religiosos, 
servidores públicos e seres “humanos” que apoiam isso.  

 

Pois cá na minha canseira de falar de um país que desce 
ladeira abaixo, com o governo desumano que lhe “dirige”, 
eu penso que devo me deter no meu trabalho com mulheres. 
E naquilo que elas têm de mais humano - a construção da 
humanidade -. Ninguém é humano sem passar pela 
arquitetura engendrada pelas mulheres na sua construção. 
Eis aí uma chave fundamental de compreensão. Sem falar 
nas ressalvas e nas exceções de vários matizes conhecidos - 
biológicos, sociais, econômicos, genéticos, psicológicos e, 
mesmo religiosos, é preciso usar a chave da compreensão. 
A gravidez (direito de escolha das mulheres numa 
sociedade civilizada), o processo gravídico (direito de 
acolhimento numa sociedade civilizada), o parto natural 
(direito sobre o corpo numa sociedade civilizada) e a 
amamentação (direito ético numa sociedade civilizada) 
compõem a lista de ouro dos direitos humanos. De ouro 
porque são os direitos humanos primários de construção da 
própria humanidade. E como não podia deixar de ser, num 
país que desconstrói direitos humanos, dia após dia, eis que 
fui surpreendida com algo sórdido. Já não basta a eles 
oprimir o nosso peito. É preciso também suprimi-lo.  
A manchete que me aturdiu dá a ideia do nosso país:  

Soldada é presa por recusar extrapolar 
horário para amamentar 

A notícia veiculada pelo UOL, atualizada em 20/09/2021, 
falava um pouco dessa história ...  
Tatiane Alves, soldada da Polícia Militar do Maranhão foi 
presa pelo próprio comandante, por se recusar a trabalhar 
fora do horário de escala. ... o que é garantido pelo 
regulamento, caso não aceite por motivos que lhe impeçam.. 
E ela não aceitou porque estava chegando o horário de 
amamentar seu filho. Foi detida em flagrante por 
desobediência e ficou presa por 24 horas .... Ao ser solta por 
um alvará de soltura, sabe-se lá em que circunstâncias, foi 
imediatamente transferida do batalhão em que atuava..  
Essa é uma história tenebrosa que tem antecedentes de 
assédio, inclusive sexual. O fato ocorreu em 06/09/2021 e, 
de lá pra cá, vasculhei na internet para saber como ficou e 
nada ... nada de notícias .... O silêncio sobre os culpados é a 
razão do silenciamento dos inocentes... Se alguém souber o 
que aconteceu depois, por favor, me avise.  
É preciso estarmos atentas, pois qualquer dia a Tatiane 
pode ser abatida em algum confronto com bandidos...    
Num país em que o governo tem como seguidores e 
bajuladores cooptados, ideológica e financeiramente,  
grande parte dos policiais militares do Brasil, o machismo 
e a desumanidade caminham juntos. Isso sem falar nas 
outras questões de que as polícias têm sido acusadas como 
a violência, contra os negros, os índios e os movimentos 
sociais. País que tem um presidente que diz que direitos 
humanos é coisa de bandido e faz propaganda de fuzil, ao 
invés de feijão na mesa, é assim mesmo. Se defender direitos 
humanos é coisa de bandidos, declaro-me bandida!  
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https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/09/18/soldada-da-pm-e-presa-apos-recusar-hora-extra-por-precisar-amamentar-filho.htm

