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Polêmica do aborto leva Dilma a igrejas
Empenhada em não perder votos do eleitorado cristão, candidata do PT à Presidência reúne padres
e pastores, em Brasília
30 de setembro de 2010 | 0h 00

Vera Rosa / BRASÍLIA - O Estado de S.Paulo

Preocupada com a perda de votos entre cristãos, atribuída por sua campanha à polêmica
sobre o aborto, a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, reuniu ontem padres e
pastores, em Brasília, para negar já ter defendido a interrupção da gravidez.

A polêmica é alimentada por declarações
dadas por Dilma em outras ocasiões, antes
da reta final da campanha (veja frases ao
lado). Na tarde de ontem, porém, a petista
disse que é contrária até mesmo a um
plebiscito sobre o tema, como prega a
candidata do PV, Marina Silva. "Plebiscito
divide o País e vai todo mundo perder, seja
qual for o resultado", insistiu a candidata.

Diante de 27 líderes de denominações cristãs
- católicas e evangélicas -, Dilma desmentiu
categoricamente que algum dia tenha
afirmado que "nem Jesus Cristo" tiraria a + BRASIL
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vitória dela no primeiro turno, marcado para
domingo. "Lamento que estejam usando o

nome de Cristo para isso", repudiou. "É mais uma tentativa do submundo da política de
mentir a meu respeito."

"Vilania". Mesmo sem citar o nome do adversário do PSDB, José Serra, Dilma fez
referências indiretas a ele. A expressão "submundo da política" também foi usada pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva em comercial veiculado ontem na TV. Na
mensagem, Lula pede aos eleitores que não se deixem levar por rumores contra Dilma.

Dilma afirmou que seu principal oponente tenta construir "um clima de ódio" no País.
Não foi só: definiu a notícia de que defende o aborto como "uma vilania" de quem está
perdendo a eleição. "Vamos apostar no clima de amor e na esperança para vencer o ódio
e o medo", resumiu, dando o tom de seu último programa na TV, hoje à noite.

Veja também:

 José Roberto de Toledo: Ibope/CNI não confirma queda da petista

 Caso Erenice não se refletiu nas intenções de voto, diz diretor do CNI

 CNT/Sensus: Dilma tem 47,5%; Serra 25,6% e Marina 11,6%

Há um mês, a candidata divulgou manifesto batizado de Carta ao Povo de Deus, no qual
pedia "oração" e "voto" para ter a oportunidade de continuar o projeto de Lula. Pontuado
por expressões de fé, o documento dizia que cabe ao Congresso Nacional a função básica
de encontrar o "ponto de equilíbrio" nas posições que envolvem valores éticos, como
aborto e uniões entre pessoas do mesmo sexo.

No encontro de ontem, Dilma foi além: garantiu que, se for eleita presidente, não
enviará ao Congresso qualquer projeto de lei com o objetivo de ampliar a cobertura do
Estado para casos de aborto. "Do jeito que está, está pacificado", comentou. "Eu,
pessoalmente, sou contra o aborto e considero a questão como de saúde pública."

Em discurso sob medida para agradar aos cristãos, Dilma afirmou que é "a favor da vida"
e pregou a liberdade de credo. Disse, ainda, que é católica. Em 2007, durante sabatina do
jornal Folha de S. Paulo, ela disse ter ficado muito tempo "meio descrente". Questionada
se acreditava em Deus, a então ministra da Casa Civil desviou do assunto. "Eu me
equilibro nessa questão. Será que há? Será que não há?"

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) não enviou representantes para a
reunião com Dilma, mas d. Luiz Demétrio Valentini mandou uma carta intitulada Nas
mãos dos eleitores, na qual diz que esta campanha "não vai deixar saudades para
ninguém". No texto, d. Valentini assinala que é preciso "depurar" versões da mídia sobre
as candidaturas - para ele no mínimo "tendenciosas" - e "sacudir" o clima de "acusações
e calúnias perversas". Mas não cita Dilma. Para o deputado e bispo Manoel Ferreira (PR-
RJ), presidente da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, católicos e evangélicos
têm agora uma missão, a três dias das eleições : "desconstruir" a imagem de que Dilma é
a favor do aborto. "Um pingo de fermento pode azedar uma massa inteira", comparou.

O que Dilma já disse

"Duvido que alguém se sinta confortável em fazer um aborto. Agora, isso 
não pode ser justificativa para que não haja a legalização. 
O aborto é uma questão de saúde pública. Há uma quantidade enorme de mulheres
brasileiras que morre porque tenta abortar em condições precárias. Se a gente tratar o
assunto de forma séria e respeitosa, evitará toda sorte 
de preconceitos. Essa é uma questão grave que causa muitos mal-entendidos." 
(À revista Marie Claire, edição 217, abril de 2009)

"O que nós defendemos é o cumprimento estrito da lei, que prevê casos em que o aborto
deve ser feito e provido pelo Estado." (Em 22 de junho de 2010, em entrevista
reproduzida pela Agência Estado)

"Não se deve tratar a questão como religiosa, mas de saúde pública. " (idem)
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A Norwegian Oil & Gas Company

"Se houver conflito entre as legislações quem tem de fazer essa solução é a Justiça. A lei
é clara e tem de ser cumprida." 
(No debate Folha/UOL, em 18 de agosto de 2010)

"Lembro também minha expectativa de que cabe ao Congresso Nacional a função básica
de encontrar o ponto de equilíbrio nas posições que envolvem valores éticos
fundamentais, muitas vezes contraditórios, como aborto (...)." (Na "Carta Aberta aos
Povo de Deus", em 24 de agosto de 2010)

Tópicos: , Brasil, Versão impressa
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Após ligação de Serra, Gilmar Mendes para sessão sobre documentos para votar

Publicidade

MOACYR LOPES JUNIOR

CATIA SEABRA

DE SÃO PAULO

Após receber uma ligação do candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, o ministro do
Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes interrompeu o julgamento de um recurso do PT contra a
obrigatoriedade de apresentação dos dois documentos na hora de votar.

Está na Folha de São Paulo de hoje.

VERGONHOSO.
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em 05 de outubro de 2007

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, fez ontem uma defesa veemente da mudança de
legislação para descriminar totalmente a interrupção da gravidez no País.

Pelo amor à Deus povo brasileiro não votem nesta exterminadora de crianças.
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circulando pela internet:

PARDAL - O novo simbolo do PT

Assim como o PSDB tem tucano como simbolo, o PT pensa em adotar, como simbolo, um passaro.

Está ganhando, numa pesquisa nacional, o PARDAL.

Afinal, nada é mais semelhante a um petista que um pardal.

Tem em tudo que é lugar, não serve para nada, tá sempre em cima do muro.

Só come plantação dos outros, não canta, não trabalha, não faz nada.

Só anda em bandos, é feio e ainda caga em você, no teu carro e no pais inteiro.
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