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Serra: descriminalizar aborto liberaria
'carnificina'
'Dificultaria o trabalho de prevenção. Vai (ter) gravidez para todo o lado porque (a mulher) vai para o
SUS e faz o aborto', disse
21 de junho de 2010 | 16h 44

Carolina Freitas - Agência Estado

O candidato à presidência pelo PSDB, José Serra, posicionou-se nesta segunda-feira, 21,
contra a descriminalização do aborto. Para o tucano, a liberação promoveria uma
"carnificina" no País. "Considero o aborto uma coisa terrível", afirmou, em sabatina
promovida pelo jornal "Folha de S. Paulo" e pelo portal UOL, na capital paulista. A
legislação atual só permite o aborto em casos de estupro ou de risco de morte para a
mãe.

Leia também:

Para Dilma, aborto é questão de saúde pública

Marina defende que se faça plebiscito sobre o tema

RADAR POLÍTICO: Veja como foi a sabatina com Serra

Para Serra, a legalização do aborto prejudicaria programas de prevenção à gravidez
indesejada. "Dificultaria o trabalho de prevenção, como no caso da gravidez na
adolescência, que é um assunto muito grave. Vai (ter) gravidez para todo o lado porque
(a mulher) vai para o SUS (Sistema Único de Saúde) e faz o aborto", disse.

Apesar da posição conservadora a respeito do aborto, o candidato se disse favorável à
união civil de homossexuais e à adoção de crianças por casais do mesmo sexo. "Tem
tanto problema grave de crianças abandonadas no Brasil que, para elas, é uma salvação",
disse.

Ainda na seara de temas polêmicos, Serra colocou-se contra a descriminalização das
drogas, contra a redução da maioridade penal e contra a pena de morte. Ele se disse a
favor de cotas sociais no ensino superior, no lugar das cotas raciais.
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Atraso

Serra admitiu ter um "problema com o relógio". Ele chegou à sabatina com 44 minutos
de atraso e disse ter perdido a hora ao analisar notícias do dia. "Eu detesto me atrasar.
Isso posso dizer em minha defesa. Eu sofro também, como aqueles que esperam", disse.
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Serra entende realmente de saude

'DOSSIÊ' TUCANO REVELA CALAMIDADE NA SAÚDE PÚBLICA EM SP

Mulheres pobres submetidas a parto sem anestesia por falta de medicamentos; crianças sem imunização
por falta de vacinas; doentes graves em fila de seis meses para exames e tratamentos como cateterismo,
hemodiálise e quimioterapia. Esses são alguns indícios do quadro alarmante vivido pela saúde pública no
Estado de São Paulo. Os dados são de uma pesquisa feita pelo próprio governo tucano junto a 350 mil
usuários do sistema único de saúde no Estado. O resultado devastador foi escondido pela gestão Serra
por três meses. A blindagem acabou sendo furada pela UOL, cujo site divulga os resultados no momento
em que o tucano se auto-elogia em sabatina' na Folha.
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01 Dunga xinga árbitro e jornalista após ...

02 Brasil desiste de papel de interlocutor entre ...
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05 Israel nega acesso a Gaza a ministro alemão
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