Diga NÃO ao suicídio assistido por médicos em Massachusetts
USE A SUA VOZ PARA QUE SEJA OUVIDA AGORA!
A Assembléia Legislativa do Estado de Massachusetts está considerando aprovar dois projetos de lei
profundamente preocupantes nesta sessão que legalizariam o suicídio assistido por médicos. Os projetos
de lei, Câmara 2381 e Senado 1384, são idênticos no texto e intitulados “Uma lei relativa às opções do
fim da vida”.
“Os bispos católicos de Massachusetts estão unidos em nossa forte oposição ao suicídio assistido por
médicos. É uma afronta à vida e um precedente perigoso para determinar questões do fim da vida. Os
médicos são treinados para cuidar dos doentes, não para apressar a morte.” 1
Aqui estão alguns fatos preocupantes a serem considerados antes de agir:
1) Os projetos de lei permitiriam que um médico fornecesse um coquetel mortal de drogas a um
indivíduo diagnosticado com menos de 6 meses de vida que, quando consumido, causaria a
morte. NOTA- O diagnóstico pode estar errado. Inúmeras pessoas sobreviveram a esse
diagnóstico de 6 meses e desfrutaram de muitos meses e anos preciosos com a família e amigos.
2) Sem Salvaguardas Reais - Um indivíduo vulnerável que é deficiente físico, deprimido ou teme ser
um “fardo” pode estar sujeito a influência indevida de outras pessoas para tomar o coquetel de
drogas, especialmente se houver um benefício financeiro como incentivo.
3) O foco principal dos funcionários eleitos deve ser dedicado à legislação que forneça cuidados de
saúde de qualidade, cuidados de saúde mental e cuidados paliativos aos doentes e moribundos –
particularmente nas comunidades carentes, pobres e minoritárias que mais sofrem no momento da
necessidade.
Como sua voz pode ser ouvida?
Ligue ou envie um e-mail para seus legisladores, informe-os que você é um eleitor de Massachusetts e
diga NÃO ao suicídio assistido por médicos! Acesse www.macatholic.org e siga os links para encontrar
informações de contato para:
• Membros da Comissão Junta Legislativa de Financiamento dos Cuidados de Saúde que irão considerar
estes projetos de lei.
• Seu Senador e Representante Estadual individual via link de endereço e CEP.
Para indivíduos sem acesso à Internet, ligue para a Massachusetts Catholic Conference em 617-7465630 para obter informações de contato legislativo.
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