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MUDANÇA DE POSIÇÃO

PT já puniu deputado contrário ao aborto
Gerson Camarotti

BRASÍLIA - Punido pelo PT há um ano por condenar a legalização
do aborto, o que o levou a mudar de partido, o deputado
federal Luiz Bassuma (PV-BA) fez críticas à atual postura da
candidata petista, Dilma Rousseff, ressaltando que a ex-ministra
sempre foi favorável à descriminalização dessa prática.
Candidato derrotado ao governo da Bahia pelo PV, Bassuma diz
que é um casuísmo eleitoral a mudança de discurso de Dilma
sobre o tema e defendeu o voto no tucano José Serra. (Leia

também: Após perder voto de conservadores cristãos, Dilma volta a dizer que é a favor da vida)

- O PT fechou questão a favor da legalização do aborto, e Dilma sempre defendeu essa tese. Se
o Congresso aprovar essa lei, Dilma vai dar o seu aval. Agora, o que acho estranho é mudar de
posição por interesse eleitoral. O que Dilma fala agora contraria toda a sua vida. E ninguém
muda de opinião do dia para a noite por uma questão filosófica. Então vale mentir? Ela tem que
falar a verdade. Por isso, o meu voto é de Serra - disse Bassuma.

Mais tarde, no plenário, Bassuma provocou nova polêmica com petistas ao repetir esse discurso
e criticar a defesa que o PT faz da descriminalização do aborto. Deputados petistas como
Fátima Bezerra (RN), Vicentinho (PT-SP) e Domingos Dutra (MA) contestaram Bassuma. Dutra
ainda criticou "o oportunismo" de Bassuma, que declarou voto a Serra no plenário.

- Fui solidário a ele no debate interno, mas é de um oportunismo infeliz ele trazer esse debate
sobre o aborto neste momento - disse Domingos Dutra.

Dutra: suspensão foi por deputado ter atacado PT

De religião espírita, Bassuma foi punido com um ano de suspensão do exercício do mandato
parlamentar pela Comissão Nacional de Ética do partido, em setembro de 2009. Isso por ter
descumprido a resolução partidária aprovada em 2007, que, sobre a questão do aborto,
continha o seguinte texto: "A defesa da autodeterminação das mulheres, da descriminalização
do aborto e regulamentação do atendimento a todos os casos no serviço público."

Na ocasião, a Secretaria de Mulheres do PT chegou a propor a expulsão de Bassuma do partido,
mas ele só foi suspenso. Pelos mesmos motivos, o deputado Henrique Afonso (PT-AC) também
recebeu uma suspensão de três meses. Na ocasião, ainda foi aprovada emenda da deputada
Cida Diogo (PT-RJ) determinando que Bassuma retirasse de tramitação da Câmara todas as
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Ele foi suspenso
por fazer

campanha atacando
o PT e deputados

do partido que
defendiam a

descriminalização
dessa prática

proposições que tratam da questão da defesa da vida.

O presidente do PT, José Eduardo Dutra, rebateu as
afirmações de Bassuma. Dutra disse que Bassuma foi
suspenso por atacar publicamente a posição de petistas que
defendiam a legalização do aborto.

- O Bassuma não foi suspenso por ser contra o aborto. Isso é
mentira. Ele foi suspenso por fazer campanha atacando o PT
e deputados do partido que defendiam a descriminalização
dessa prática - disse Dutra.

Com a suspensão dos direitos políticos, Bassuma estava
impedido de fazer discurso em nome do partido, de
participar de comissões, proibido de votar em instâncias partidárias e na prática não
conseguiria legenda para tentar a reeleição. Diante disso, mudou de partido e acompanhou a
senadora Marina Silva (PV-AC). Ele estava no PT desde 1995, tendo sido vereador, deputado
estadual e deputado federal por dois mandatos.

- Muitos deputados do PT defendem o direito à vida. Mas ficaram calados. Como eu fui contra
publicamente ao aborto, eles tentaram me calar - lamenta Bassuma.
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Saramago foi fantástico ao escrever "Caim" porque a lorota<sic> preferida dos homofóbicos é "Sodoma e
Gomorra". Aí o escritor muito perspicaz pergunta: ok, Deus matou todos neste lugarejos por haverem esta
sexualidade. E as crianças, que nada sabem da sua própria sexualidade, também foram mortas? E os
heterossexuais que ali viviam? Morreram por serem habitantes daquele lugar?

Chega de igreja manipulando a fé cega do povo. O aborto merece ser discutido, sim! Cada caso um caso.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

mengofla 

06/10/2010 - 10h 34m

O fundamental para este país é qualidade no ensino público e LAICO deste país. Gerar cidadãos é tarefa
das mais difíceis. Li ontem os casos de homofobia em escolas do Brasil e fiquei triste. Quase chego a ver
pessoas usando clavas, tacapes e se vestindo com couro de mamute. E tudo isso porque alguns ignorantes
infelizes escreveram um livro em que criam o mito Deus, os seus milagres e que por se incomodarem com
tudo o que fosse diferente, botaram a mulher de serviçal e o gay no inferno.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

wan 

06/10/2010 - 10h 32m

A questão é defeza de opinião. Quem não tem opinião acaba sendo conduzido por outra pessoa. A Dilma
quer ganhar as eleições, mas falta uns pontinhos para conseguir, e esses pontinhos são de pessoas
radicalmente contra a legalização do aborto. É claro que ela vai desconversar, pois quer ser presidente.
A mesma coisa faz o Serra dizendo que é ambientalista e que não é neo liberal. Vai rolar um
demogogismo de parte a parte, e ambos se acusarão de demagogia, pois demagogia tem demanda,
infelizmente.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

mengofla 

06/10/2010 - 10h 30m

Não dá para não ser filosofal pra falar deste assunto. O ser humano parece querer sempre fugir às suas
responsabilidades e a religião é o instrumento perfeito para isso. Se mãe e filho morrem no parto, ah,
"foi Deus que duis assim". Se um médico com o consentimento da mãe, pratica um aborto, ele e ela são o
diabo. Querendo ou não, nós SEMPRE seremos os responsáveis. Havendo ética, esta discussão sobre aborto
seria banal. Mas como há a Igreja por trás de tudo no Brasil, a fé se sobrepõe à ética.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Francisco Valmir de Freitas

06/10/2010 - 10h 28m

O candidato a governar o nosso pais, deve lembrar que o nosso pais não tem principalmente saúde que
preste, e segurança nem se fala, e deve prometer melhorar do jeito que esta não da para continuar,
alguém deve fazer alguma coisa.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

mengofla 

06/10/2010 - 10h 25m

Bom, para voltar ao assunto, eu não sou a favor do aborto, mas sou a favor da possibilidade legal de
alguém abortar.
Todos falam que o aborto mata uma criancinha, mas poucos falam da falta dele, que às vezes mata a
mesma criancinha e a mãe!
Ou poucos falam que mesmo proibido ele é feito, e que por ser proibido, é feito nas piores condições,
prejudicando mãe e filho. Já pensaram no marido que assiste a morte da esposa e do filho porque o
Estado assim o quer? Ou pior, a Igreja quer!!
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

mengofla 

06/10/2010 - 10h 20m

Oui, cher ami! Je suis ici.
Mas fato é que esta extrema oposição dos fatos divulgados pelas mídias daqui é daí me fazem crer que,
embora toda a imprensa esteja sujeita a intervenções políticas do governo ou de instinuições terceiras
contra o governo, aprendi que a pior imprensa é a imprensa nacional, esteja onde estiver. Os interessados
batem à porta, logo a impresa nacional é a menos confiável. Quer saber como vai a França, leia um
jornal brasileiro, ou sueco, e por aí vai.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Victor Pessoa Peixoto

06/10/2010 - 10h 19m

Posição de DIlma sobre o aborto ... sabatina da Folha de Sao Paulo

http://www.youtube.com/watch?v=TdjN9Lk67Io
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Victor Pessoa Peixoto

Equipe do CPDOC/FGV publica às terças e quintas-
feiras análise sobre o processo eleitoral. Acompanhe
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