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ARREMESSO DE ANÕES

“Eu entrevistei  um anão chamado Dave Flood que queria ser arremessado. Arremessado? 
Sim, é isso aí. Arremesso de anões – geralmente uma brincadeira praticada em bares, na qual 
homens competem para ver quem consegue atirar o anão mais longe, ou acertar pinos de 
boliche com ele – é um lazer festivo em algumas 
partes do mundo. A idéia me causa repulsa.

Mas sou eu quem decide por Dave?

Dave  ganhava  dinheiro  sendo  arremessado.  Em 
Tampa, Flórida, onde Dave mora, bares pagariam 
para que ele fosse parte das suas atrações. Dave 
topa. Mas ele não pode. Um grupo chamado Little 
People of America convenceu os legisladores da 
Flórida de que o arremesso de anões deveria ser 
ilegal. A votação foi apertada.

“O anão está sendo objetificado, desumanizado,” diz a porta-voz da Little People, Angela Van 
Ettan. “E é perigoso”.

Pode ser, mas Dave se perguntou por que a Little People of America e os políticos decidem 
por ele. “Sou um adulto,” diz Flood. “Eu tenho trinta e sete anos, sabe. Eu posso proteger a 
mim mesmo... Sabe, se eu tivesse dois metros de altura eu seria pago para colcocar uma bola 
em uma cesta. Eu não tenho 2 metros. Tenho um metro e sou um anão, então [eu quero]  
ganhar dinheiro sendo arremessado.”

Ele tem um ponto interessante. Muita gente ganha dinheiro com seu corpo. Jogadores de 
futebol o fazem, bem como atrizes. Alguns se lesionam em esportes ou por dinheiro. Alguns 
avançam em suas carreiras fazendo cirurgias que alteram seu físico. Fazer cirurgias é menos 
arriscadas do que ser arremessado? Fazer implante de silicone deveria ser ilegal? As pessoas 
tomam decisões diferentes sobre quais riscos elas querem correr. Mas se é o seu corpo, você 
não deveria ter o direito de decidir?

Eu perguntei à porta-voz da Little People sobre isso.

“É um pouco diferente,” disse Angela Van Ettan. Se isso for permitido em bares, disse ela,  
colocaria todos os anões em risco. “Nós temos que dar um exemplo em um caso desses,” 
adicionou seu marido, Robert Van Ettan, “por causa do impacto negativo que traz aos nosso 
membros.”

Ativistas como ele decidem por todo mundo?

Com freqüência, sim. Porque os metidos que querem mandar na vida dos outros exercem 
influência política. Eles fazem as regras porque fazem muito mais lobby do que aqueles que 
apenas desejam ser deixados em paz. E na arena política, os vencedores ganham o direito de 
dizer a todo o resto o que fazer.”

Trecho do Livro “Give Me A Break”, de John Stossel. Tradução: Fábio Ostermann

Exemplos da prática: 
http://youtu.be/jjFnLn05qM0
http://youtu.be/tbr8qNMgCR4

http://youtu.be/tbr8qNMgCR4
http://youtu.be/tbr8qNMgCR4
http://www.amazon.com/Give-Me-Break-Hucksters-Media/dp/0060529148
http://panfletoliberal.blogspot.com/2008/12/autopropriedade-ou-o-direito-ser.html


Código Penal Brasileiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/del2848.htm 

CAPÍTULO V
DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE 

PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE 
EXPLORAÇÃO SEXUAL 

(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Mediação para servir a lascívia de outrem 
Art. 227 - Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º - Se a vítima é maior de catorze e menor de dezoito anos, ou se o agente é seu ascendente,  
descendente, marido, irmão, tutor ou curador ou pessoa a que esteja confiada para fins de educação, de  
tratamento ou de guarda:

§ 1o Se a vítima é maior  de 14 (catorze)  e  menor  de 18 (dezoito)  anos,  ou se  o  agente é  seu 
ascendente,  descendente,  cônjuge  ou  companheiro,  irmão,  tutor  ou  curador  ou  pessoa  a  quem esteja 
confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda:(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)

Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

§ 2º - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, além da pena correspondente à violência.

§ 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual  (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009)

Art.  228.  Induzir  ou atrair  alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual,  facilitá-la,  
impedir ou dificultar que alguém a abandone: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 1o  Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou 
curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado,  
proteção ou vigilância: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 2º - Se o crime, é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, além da pena correspondente à violência.

§ 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, 
haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:  (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.

Rufianismo

Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se 
sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
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http://beinbetter.wordpress.com/2009/08/15/culto-ao-homossexualismo/ 

Culto ao homossexualismo

15/08/2009 por Everth Queiroz Oliveira

As atrizes Juliana Paes e Cléo Pires estrelaram no comercial novo da Arezzo, 
fazendo  poses  sensuais  e  asquerosas. Perguntada  pelo  programa  Amaury 
Jr.sobre a relação da propaganda com o homossexualismo, a atriz respondeu:

“Nós  estamos  em  épocas  modernas. E  se  for  um  culto  à 
homossexualidade,  por  que não? A gente não tem mais  que fazer 
nenhuma apologia demagoga. Eu acho que o ensaio ficou acima de 
tudo, elegante e sensual”.

A resposta relativista não me impressiona. É assim que pensam os artistas 
modernos: que a moral de hoje é mais liberal e não podemos protestar contra 
isso.  Está  ficando  cada vez  mais  claro  que o  objetivo  dessa  corrente  pró-
homossexualismo não é só fazer com que as pessoas homossexuais  sejam 
respeitadas – o que em si não é errado -, mas infiltrar na sociedade a idéia de 
que essas relações são normais. A principal finalidade desse movimento gay é 
justamente esse: prestar um ‘culto à homossexualidade’ e dizer que, já que 
estamos no século XXI, precisamos aceitar as escolhas dos outros, até mesmo 
aquelas que vão contra a ordem natural do homem, aquela que Deus instituiu 
por meio da Sagrada Escritura: Adão e Eva.

Precisamos exercitar na nossa sociedade a perspectiva do limite. Tudo – até 
mesmo  as  coisas  mais  “liberais”  –  tem  que  ter  um  limite,  porque  se 
ultrapassamos dele estamos indo não só contra a moral, mas contra a própria 
ética, a própria naturalidade. Se uma pessoa é homossexual, vamos respeitá-
la,  mas não vamos incentivar  desordenadamente  as  práticas  homossexuais 
como  se  elas  fossem  boas  e  naturais,  pois  elas  não  são.  Esse  “culto  à 
Homossexualidade”, em primeiro lugar, fere aquilo que Deus tem como plano 
para  todos  nós:  que  é  a  procriação.  Numa  relação  homossexual, 
é impossívelque  dali  saia  uma  vida. A  Igreja  ensina  que  a  perspectiva  do 
prazer nunca pode estar separada da vida. Uma vez separadas, a relação – 
pode ser até heterossexual – decai porque não cumpre o que o Criador incute 
ao ser humano.

Levados pela libertinagem, estamos começando a apoiar o inapoiável, a aceitar 
o  inaceitável,  a  respeitar  o  inrespeitável.  Precisamos,  claro,  diferenciar  o 
pecado do pecador. Para não cairmos, contudo, no relativismo, necessitamos 
condenar o pecado, porque o salário dele é a morte (cf. Rm 6,23). Não importa 
que aqueles  que queiram fazer  isso  ou  até  mesmo ajudar  os  pecadores  a 
mudarem sejam apedrejados ou sofram inclusive “censura pública”. É preciso 
fazer o certo.

http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/celebridades/2009/08/13/216084-e-se-for-um-culto-a-homossexualidade-por-que-nao?-diz-juliana-paes-sobre-campanha-polemica
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