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POLÊMICA

O beijo gay chega à campanha nacional no programa
eleitoral da TV do candidato do PSTU, Zé Maria
Paulo Marqueiro e Maiá Menezes

RIO - Depois da polêmica em São Paulo, onde foi exibido no
horário eleitoral gratuito do PSOL , o beijo gay chegou à
campanha nacional - desta vez na propaganda do PSTU. O
candidato do partido à Presidência da República, Zé Maria, disse
no programa desta quinta-feira que "a luta contra todas as
formas de opressão é parte fundamental do programa
socialista". Enquanto isso, apareciam no vídeo cartazes com
frases como "Não há capitalismo sem homofobia" e fotos de

casais homossexuais se beijando.

O programa do PSTU foi aberto com a candidata a vice, Cláudia Durans, criticando a violência
contra as mulheres e fazendo a defesa da política de inclusão social. Para ilustrar o discurso de
Cláudia, foi exibido um vídeo de Eliza Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno.

- As mortes de Eliza (Samúdio) e Mércia (Nakashima) são um retrato da impunidade. A Lei Maria
da Penha não protegeu Elisa, como não protege as mulheres trabalhadoras, negras e pobres. O
racismo ainda é forte no Brasil - disse Cláudia.

Segundo a assessoria do PSTU no Rio, o beijo gay está dentro
da linha do partido, de propor temas para serem debatidos
com a sociedade. Ainda de acordo com o PSTU, a luta contra a
homofobia é uma das principais bandeiras do partido e por isso
será mostrada no horário eleitoral gratuito. Outros temas
polêmicos, como a legalização do aborto e a retirada das
tropas brasileiras do Haiti, deverão ser abordados na
propaganda do partido.

Em São Paulo, um beijo gay entre dois jovens exibido no programa eleitoral do PSOL, no último
dia 18, causou enorme polêmica. O candidato do partido ao governo do estado, Paulo Búfalo,
defendeu a estratégia:

- Nós avaliamos que as demonstrações de carinho precisam ser mostradas. São manifestações
legítimas e mostram que o estado precisa ter políticas públicas para isso. Esse debate não
aparece nas campanhas por conta de um forte conservadorismo vigente. Não posso querer
governar um estado apenas em virtude dos princípios religiosos ou puramente ideológicos. O
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mengoflas voce tem filhos???deixaria eles se bandearem para esse lado??? deixaria tua filha se casar com
o homosexual??? portanto colega cada macaco no seu galho.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Necon 

27/08/2010 - 11h 15m

Embora eu seja heterossexual, eu aprovo a liberdade de escolha 
de cada um.
Ser homossexual não é nenhum crime.
CRIME É SER:

PEDÓFILO,
MAL CARÁTER,
DESONESTO,
CORRUPTO.

PSTU está de PARABÉNS, gostaria muito que meu partido assim se posicionasse. PT -- é preciso enfrentar
os hipócritas, esta horrenda igreja.

estado precisa ser laico, democrático. Precisa combater a homofobia nas suas políticas - disse o
candidato ao portal IG.

Pedro Ekman, que dirigiu a peça publicitária do PSOL, explicou que a intenção não foi chocar,
mas simplesmente celebrar a diversidade.
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Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Observador Brasileiro

27/08/2010 - 11h 14m

O caso é, precisa colocar um casal homossexual se beijando para defender a causa gay?

Acho, ao meu ver, que não seria necessário, isso é apelação, do mesmo nível que José Serra fez,
colocando uma pessoa soropositiva em HIV, dando depoimento na TV, é ridículo!

Horário eleitoral, é feito para se apresentar propostas à sociedade e não melação de cueca (ou calcinha)!
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

VivaZapatta 

27/08/2010 - 11h 12m

O PSOL, UM PARTIDINHO NANICO FORMADO PELA RETARDADA HHELENA, AQUELA SENADORA QUE TAMBEM
ESTAVA NAS ORGIAS DAS PASSAGENS AEREAS, ESTÃO SEMPRE APRONTANDO, ALGUNS PARLAMENTARES
SENADOR E DEPUTADOS SAIRAM ABRAÇADINHOS EM UMA FORO COM O CRIMINOSO ITALIANO CEZARI
BATISTI, E AGORA MOSTRAN ISSO NA TV, DEPOIS ESTATIZAR TODOS OS HOSPITAIS COMO SE NÃO
SOUBESSEM QUE TUDO O QUE SE ESTATISA VIRA CABIDE DE EMPREGO E VAI SEMPRE A FALENCIA NÃO
APRENDERAM AINDA??
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

mengofla 

27/08/2010 - 11h 11m

O mesmo pessoal que adora detonar o Brasil a qualquer custo e citar exemplos europeus, prefere não ver
que os mesmos países exemplares tratam os seus cidadãos com igualdade, não importa o sexo, cor,
credo.
O mesmo pessoal que adora detonar o Brasil não enxerga que o problema está nele mesmo.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

mengofla 

27/08/2010 - 11h 09m

Acho sempre interessante tocar no assunto para mostrar a verdadeira cara do Brasil: a homofóbica.
Imagine-se homossexual. Imagine agora que você está beijando seu (sua) parceiro(a) normal como
qualuqer casal que se ama. Agora imagina uma pessoa que você nunca viu na vida, dizendo que você está
errado, que o que você faz é proibido, é uma doença e outros impropérios. Que direito esta pessoa tem
de interferir na sua vida?! Quem diz a você quem você deve amar ou não?
Abram-se as cabeças logo!
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Necon 

27/08/2010 - 11h 09m

Aqueles que se transvestem de "santos" de batina, que condenam o casamento gay, mas, que se
aproveitam da inocência das crianças indefesas impondo sua PEDOFILIA e atitudes horrendas -- deveriam
ter
vergonha por seus atos.
Bispos, padres, pastores pedófilos, a exemplo do Monsenhor de Arapiraca são inúmeros, quase que
incontáveis.

PARABÉNS ZÉ MARIA,
PARABÉNS PSTU.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Necon 

27/08/2010 - 11h 05m

"A luta contra todas as formas de opressão é parte fundamental do programa socialista."

PARABÉNS ZÉ MARIA,
PARABÉNS PSTU.

Que as igrejas engulam com farinha.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Vigilan 

27/08/2010 - 11h 02m

Pelo teor dos comentários aqui, a campanha do PSTU serviu mesmo para mostrar que o preconceito
existe, e é MUITO mais forte do que se imagina. 

Não voto no PSTU, mas parabéns pela coragem!
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

lele39carioca 

feiras análise sobre o processo eleitoral. Acompanhe
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27/08/2010 - 10h 53m

coisinha ridicula
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui
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