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Tabu eleitoral
Um mês depois, os três principais pré-candidatos à
Presidência não respondem a 15 perguntas sobre temas
polêmicos 

JOHANNA NUBLAT
DE BRASÍLIA

Qual presidenciável é favorável à união estável gay? 
Qual defende o aborto em caso de fetos anencéfalos? 
Qual entende que o trâmite do divórcio deve ser facilitado? 
Há um mês, a Folha tenta obter respostas objetivas a
perguntas como estas dos três presidenciáveis com os
maiores índices de intenção de voto nas pesquisas: José
Serra (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva(PV).
Foram feitas a eles 15 perguntas sobre temas polêmicos e
que interessam diretamente à sociedade. Todos se recusaram
a responder a qualquer uma das questões e, por meio de
suas assessorias de imprensa, alegaram falta de tempo. Nas
diversas entrevistas da pré-campanha, já responderam a um
ou outro ponto, algumas vezes com evasivas.

1 É favorável à descriminalização das drogas?
2 É favorável ao uso de penas alternativas para usuários de
drogas?
3 É favorável à distribuição de camisinhas nas escolas?
4 É favorável à descriminalização do aborto para além dos
casos hoje permitidos?
5 E nos casos de fetos anencéfalos, é favorável ao aborto?
6 É a favor do uso da "pílula do dia seguinte"?
7 É favorável à adoção de crianças por casais do mesmo
sexo?
8 É favorável ao uso de células-tronco de embriões em
pesquisas?
9 Toda universidade pública tem que reservar vagas para
afrodescendentes?
10 É favorável à união estável entre pessoas do mesmo
sexo?
11 É favorável às propostas que facilitam o divórcio?
12 É favorável à ampliação da licença-paternidade, hoje de
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cinco dias?
13 É favorável à retirada obrigatória de símbolos religiosos
das repartições públicas?
14 É favorável à prática da ortotanásia*?
15 Apoia a proibição do fumo em ambientes públicos e
fechados?

*prática em que os médicos deixam de realizar todas as possibilidades de
tratamento em pacientes terminais que não terão sobrevida significativa
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Em cima do muro
Questionados por jornalistas, pré-candidatos já
distribuíram respostas evasivas sobre alguns dos temas 

SERRA
SOBRE O ABORTO
"Pessoalmente ninguém pode ser a favor do aborto. Não vou
propor mudança na lei atual,mas vou permitir que essa
discussão se tenha amplamente no Brasil, no âmbito do
Congresso, eventualmente até ror meio de consulta à
população"
"Época", 10.abr. 2010

COMO JÁ SE POSICIONOU SOBRE
POLÊMICAS

Disse ser contrário à descriminalização da maconha, que "é
um caminho de entrada para drogas mais pesadas"; como
governador paulista, foi autor do projeto de lei que baniu o
fumo de ambientes públicos e fechados no Estado de São
Paulo. 

DILMA
SOBRE O ABORTO
"O aborto é algo que eu acredito que é uma política de
saúde pública. Então, você tem legislação que prevê caso de
aborto. Agora, um governo não tem que ser a favor ou
contra o aborto. Um governo tem que ser a favor de uma
política pública"
RBS, 8;.mai.2010

COMO JÁ SE POSICIONOU SOBRE
POLÊMICAS

Já se manifestou favoravelmente à ampliação das cotas na
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educação e à presença de negros no Itamaraty; também
abordou a legalização das drogas, dizendo que não é
possível "ser seduzido pelas políticas de descriminalização
da droga".

MARINA
SOBRE A ADOÇÃO POR CASAIS DO MESMO SEXO
"Há uma polêmica no meio religioso e também no meio das
pessoas que acompanham o processo de formação
psicossocial de uma criança, mas confesso que ainda estou
formando uma opinião"
Entrevista em Cuiabá 05 mai.2010

COMO JÁ SE POSICIONOU SOBRE
POLÊMICAS

Afirmou ser contrária à descriminalização da maconha e à
do aborto, propondo um plebiscito em ambos os casos;
também já se disse contrária ao uso de células-tronco de
embriões em pesquisas; disse que apoia a proibição do fumo
em ambientes públicos fechados.
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