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OPINIÃO

Ele disse:

GAZETA DE RIBEIRÃO
RIBEIRÃO PRETO QUARTA-FEIRA 12 DE JANEIRO DE 2011

Paulo Henrique Ganso, jogador

“Eu desejo é ter um salário
melhor e sempre vou buscar
isso na minha carreira.”
Decepção

Ao não ser procurado para renovação.

Editorial

Proteção em
forma de lei
●●●●● A atenção aos idosos é
uma das mais evidentes responsabilidades da sociedade,
que deve estar preparada para
dar suporte aos ancestrais e
prover as formas de um envelhecimento com saúde, respeito e dignidade. As distorções
sociais não permitem que a terceira idade seja um período de
tranquilidade para todos. A
Previdência é um sistema que
não garante a aposentadoria
justa e necessária, condenando muitos idosos a um fim de
vida na dependência de filhos
e parentes próximos, ou, em alguns casos, no total abandono.
A criação de uma lei específica para dispor sobre normas e
padrões para o funcionamento de instituições de abrigo de
idosos seria importante para
colocar Ribeirão Preto um passo à frente no caminho da regulamentação do sistema de
atendimento. A maioria das
instituições mantém um padrão aceitável de atenção especializada, cumprindo os preceitos elementares de higiene, segurança, salubridade, alimentação e atendimento médico,
ao que se podem acrescentar
inúmeros programas que visam a integração social, o lazer, a convivência e a ocupação laboral, mas não são raras
as denúncias de maus-tratos
contra os “clientes” dessas instituições, sempre trazidas à to-

na pela polícia ou pelo Ministério Público.
Por isso, a legislação atenderia a necessidade de estabelecer padrões considerados
ideais que permitam uma catalogação das instituições, que ficam sujeitas a fiscalização e
controle. A sociedade moderna impõe um novo padrão de
comportamento e relacionamentos, exigindo soluções que
contemplem os novos costumes e varram os erros do passado. A relação familiar, onde
muitas vezes todos os membros da família trabalham fora, deixa muitos idosos em situação de risco e desamparo.
Aos poucos, as instituições modernas deixaram o molde dos
antigos asilos de idosos, que já
foram comparados a depósitos de doentes, para dar lugar
a instituições que têm por objetivo principal a saúde e bemestar de seus internos.
Uma lei que protegesse os
idosos permitiria ainda que
instituições informais e clandestinas passassem por um crivo de regularização, garantindo direitos de suas clientelas e
a tranquilidade de quem optar
pelo abrigo de idosos, sem os
riscos que o descontrole e a falta de fiscalização podem impor à parcela da população
que deveria ser reverenciada e
respeitada, e nunca explorada
e sujeita a impropriedades.
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Isabel Vasconcellos

A mulher que muda tudo
●●●●● 2011 começa com chuvas torrenciais em todo o Brasil.
Talvez o Universo esteja lavando a casa para que uma nova
era comece.
Gostaria de acreditar nisso.
Sempre pensei que acreditaria
nisso quando a primeira mulher assumisse a presidência do
país. Muitas das mulheres que fizeram bonito na política brasileira herdadaram o poder de alguém: marido, irmão, tio. Dilma
está herdando o poder de Lula.
Mas, por mais que a nossa
presidente não seja a mulher
que sonhei ver um dia no cargo máximo da nação, ela governará dando a contribuição que
as mulheres tem dado à vida
pública e ao mundo empresarial, o que inclui a intuição e a
sensibilidade.
Vi a mulheres geniais dizerem
que uma mulher na presidência não muda nada. Aliás, muitas mulheres tem essa tendência de negar a sua história, o
seu passado de cidadãs de segunda classe e sua condição de
ainda discriminadas.
Dizer que uma mulher na presidência não muda nada, é negar a verdadeira condição social
da mulher.
Uma mulher na presidência
muda tudo. Os 80 e tanto por
cento de popularidade do ex
presidente Lula, principalmente
entre o povo mais simples, deu
a vitória nas urnas à Dilma. E es-

se povo mais simples é justamente quem tem mais dificuldade de aceitar as mulheres como
iguais. Não apenas os homens
aceitarem as mulheres como
iguais, mas também as mulheres se enxergarem como iguais.
Então Lula passar o cetro para
uma mulher eleva todo o sexo
feminino, para a maioria dos
brasileiros, de pouco capaz à
competente. E isso muda muita
coisa. Muda dentro de casa: o
marido começa a enxergar a atitude da esposa com outros
olhos. Muda na empresa: já não
se duvidará tanto da capacidade da mulher que se candidata
à promoção. Muda na corporação, na marinha, no exército, na
polícia, na igreja, muda em todas as instituições.
Lembro-me de quando, na dé-

cada de 1980, eu comandava
um programa de TV chamado
“Condição de Mulher” e entrevistei a Amelinha Telles, que então era presidente de uma organização chamada União de Mulheres. Recebi, dias depois, uma
carta de uma telespectadora do
Rio Grande do Sul que era militante da União de Mulheres em
sua cidade. Ela me dizia que o
seu marido sempre fizera grandes gozações em cima da militância dela na organização, que
nunca a levara a sério mas que,
quando vira na TV a matéria sobre a União de Mulheres, mudara completamente de atitude.
Uma mulher na presidência
muda tudo. (Isabel Vasconcellos é escritora, jornalista, produtora e apresentadora de rádio e TV)
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