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DEU EM O GLOBO

Agora, programa do PT será contra aborto
Campanha de Dilma volta atrás e não vai mais esperar fim do segundo turno para
divulgar seu plano de governo

Maria Lima

Contrariando decisão anterior, de que o programa de governo da candidata do PT,
Dilma Rousseff, só seria divulgado depois da eleição, caso ela seja eleita, a
coordenação da campanha voltou atrás.

Uma peça com os planos da coligação deverá ser divulgada nos próximos dias. A
ideia foi retomada para deixar claro, entre outras coisas, que a candidata petista, se
vitoriosa, não defenderá a legalização do aborto ou outras questões polêmicas para a
Igreja, como o casamento gay.

O coordenador do programa de governo da campanha de Dilma, Marco Aurélio
Garcia, informou ontem que será lançado também um manifesto de apoio à
candidata petista, assinado pelos partidos da coligação e representantes da
sociedade civil, confrontando os projetos defendidos por Dilma e pelo candidato
tucano José Serra.

— Estamos fechando o programa de governo centrado no tripé saúde, educação e
segurança. E será divulgado antes do segundo turno, nos programas de rádio e TV —
disse Marco Aurélio Garcia.

Ele revelou que Dilma e coordenadores da campanha têm recebido manifestações de
todos os setores da Igreja, principalmente bispos da Igreja Católica, da Comissão de
Justiça e Paz, rechaçando o que chamam de manipulação da religião para efeitos
partidários. E acusou Serra de estar por trás de uma "guerra suja".

— O Serra tenta fazer do aborto uma questão central do segundo turno para desviar
o foco do debate sobre programa de governo, que ele não tem. Está partindo para
uma guerra suja, para desqualificar a nossa candidata. E, como não tem coragem
para assumir a paternidade da sordidez, ele a terceiriza para os seus paus-mandados
— disse Garcia.
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