
Marina: 'Povo quer o feminino na Presidência' - brasil - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101001/not_imp618125,0.php[01/10/2010 11:52:27]

Leia a notícia Comentários 3 Email Imprimir Texto - +

Você está em Notícias > Brasil

Marina: 'Povo quer o feminino na
Presidência'
Candidata do PV afirma ser a única adversária capaz de disputar com [br]Dilma Rousseff num
possível segundo turno
01 de outubro de 2010 | 0h 00

Gabriela Moreira / RIO - O Estado de S.Paulo

A candidata à Presidência Marina Silva, do PV, afirmou em entrevista coletiva na tarde
de ontem ser ela a única adversária capaz de disputar com a petista Dilma Rousseff num
possível segundo turno. "O povo brasileiro está demonstrando através de sua intenção de
voto que quer o feminino na Presidência e, com certeza, vai colocar duas mulheres no
segundo turno", disse Marina num hotel na Barra da Tijuca, no Rio.

A presidenciável do PV voltou a dizer que, com o mesmo tempo de horário eleitoral na
TV as candidatas poderão aprofundar o debate de questões importantes para o País que
"não foram aprofundadas nesse primeiro turno".

Para a senadora, um segundo turno entre Dilma e Serra seria uma repetição do cenário
da última eleição, realizada em 2006, ocasião em que o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva venceu o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin.

"Uma disputa entre eles seria uma espécie de repetição de 2006. A candidatura capaz de
fazer uma disputa de igual para igual é a minha", afirmou.

Marina comentou também a polêmica em torno do posicionamento de Dilma Rousseff
sobre a legalização do aborto. "Minha ética não é baseada nas circunstâncias. Se tem
alguma novidade sobre os temas de comportamento não é minha. Sempre fui contra o
aborto, por uma questão de princípio. Sou a favor da vida" afirmou Marina.
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Um Paraíso no Coração do Brasil

Conheça Detalhes Das Cirurgias

Questionada sobre o que achava da declaração de apoio do bispo Edir Macedo, chefe da
Igreja Universal do Reino de Deus à candidatura da petista, a senadora disse que tem
maturidade para não fazer do debate uma espécie de "guerra santa".

"Ninguém da minha campanha espalha boatos. O que existe é uma infinidade de blogs
que brigam entre eles, na candidatura oficial de oposição e na candidatura oficial de
situação. Vamos continuar conduzindo o debate de forma respeitosa", disse Marina.

Heloísa Helena. Ao fim da entrevista, Marina afirmou que pretende ir a Alagoas antes
das eleições para manifestar apoio à candidata ao Senado pelo PSOL, Heloísa Helena.

"Estou vendo como é que eu faço para dar um abraço na Helô. Aquela mulher lida quase
sozinha contra as forças do atraso na política do Nordeste", afirmou. "Ela está sendo
massacrada. É uma mulher corajosa e valente, mas está sendo colocada na
clandestinidade pelos meios de comunicação daquele Estado." A presidenciável do PV fez
ainda um apelo para que a imprensa acompanhe o processo eleitoral em Maceió.

Pela disputa

MARINA SILVA 
CANDIDATA DO PV À PRESIDÊNCIA

"Uma disputa entre eles seria repetição de 2006. A candidatura capaz de uma disputa de
igual para igual é a minha" 

Tópicos: , Brasil, Versão impressa

 3  Marcos Borkowski
01 DE OUTUBRO DE 2010 | 6H 24 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

E podem escrever, se a Marina conseguir a milagre de ir para o segundo turno, qualquer um dos outros
pode ir se conformando, pois já era, é porque o povo pretende elegê-la. Eu voto nulo, mas recomendo,
que o povo vote da forma que achar melhor, mas não votem nem em Serra e nem em Dilma, pois o país
precisa mais do que nunca de algo novo, de uma mudança de fato. Chega da mesmície que nunca nos
levou a nada. FHC nunca e tampouco Lula !!! Chega !!!

 2  Francisco Edilberto Fernandes dos Reis
01 DE OUTUBRO DE 2010 | 6H 18 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Se a Marina não tivesse esses fanáticos pseudo-ecologistas agarrados na sua saia, seria uma boa opção.

Mais entre o desenvolvimento agrícola e a Maraina, eu ficou com a Dilma.

 1  Carmen Chagas
01 DE OUTUBRO DE 2010 | 5H 38 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

No dia 3 vamos transformar a Onda Verde em Tsunami. Vamos surpreender nas urnas. É Marina 43 na
cabeca e no coração :)
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