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Marina: Dilma mudou posição sobre
aborto
Evangélica, candidata do PV acusa petista de fazer discurso de conveniência para vencer as
eleições
30 de setembro de 2010 | 0h 00

Felipe Werneck / RIO - O Estado de S.Paulo

Defensora de um plebiscito nacional sobre a questão do aborto, a candidata do PV à
Presidência, Marina Silva, afirmou ontem que a presidenciável do PT, Dilma Rousseff,
"já disse que era favorável depois mudou de posição". "Eu não faço discurso de
conveniência", disse Marina, em rápida entrevista durante corpo a corpo na lotada
Central do Brasil, no Rio.

Evangélica, a candidata do PV afirmou que sua posição "tem sido coerente" com aquilo
que acredita. "Não acho que em temas como esse se deva fazer um discurso uma hora de
uma forma e uma hora de outra só para agradar o eleitor", acrescentou. Para ela, o
importante é "discutir com transparência".

500 anos. "A onda verde não para de crescer. Se Deus quiser vamos ter um segundo
turno com duas mulheres", disse Marina. "A sociedade brasileira está sinalizando que
quer uma mulher na Presidência depois de 500 anos de história. É justo que tenhamos
duas mulheres com tempo igual para debater o Brasil."
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A candidata verde afirmou não ter "alianças incoerentes" e disse que não foi "para o
vale-tudo eleitoral e nem para o promessômetro".

Sobre a estratégia para o debate de hoje, na TV Globo, Marina declarou que vai manter a
mesma "atitude de coerência" do anterior, na Record.

Marina chegou à Central do Brasil de mãos dadas com o candidato do PV ao governo do
Rio, Fernando Gabeira. Ela concedeu entrevista de dez minutos, percorreu a estação em
mais dez minutos e deixou o local.

Durante o corpo a corpo no meio da multidão que voltava do trabalho para casa, o vidro
lateral de uma banca de jornal foi quebrado, na entrada da Central. Um assessor da
candidata se prontificou a pagar o prejuízo para o dono da banca. 

Tópicos: , Brasil, Versão impressa

 4  lucas santos
30 DE SETEMBRO DE 2010 | 8H 35 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Não dá pra levar a sério essas pesquisas.

Já perguntaram pra vocês? nem pra mim e nem pra ninguém que eu conheço perguntaram! A pesquisa é
feita no nordeste, bem depois do pagamento do bolsa família!

 3  Durval Castro
30 DE SETEMBRO DE 2010 | 7H 47 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Marina foge das questões polêmicas com essa baboseira de plebiscito. Plinio a denunciou cara a cara e
ela desconversou.

 2  Guilherme Battista
30 DE SETEMBRO DE 2010 | 5H 46 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

A Dilma fala qualquer coisa para ser eleita. Felizmente para ela,ou para qualquer outro politico corrupto
e/ou oportunista,nao poderia haver um melhor eleitorado. Se com toda esta sugeira e escandalos de
corrupcao,o povo ainda os recompensa com uma possivel vitoria no primeiro turno,imaginem oque eles
aprontarao nos proximos quatro anos. Oque vale termos uma nacao tao rica em recursos e um povo tao
mediocre?
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