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Análise: Marcelo de Moraes - O Estado de S.Paulo

Nem o mais visionário político do País imaginaria no início da campanha que o tema
central da disputa presidencial envolveria religião. O impressionante movimento dos
eleitores cristãos, rejeitando qualquer candidatura que imaginem ser defensora do
aborto, ainda precisará ser estudado e explorado por especialistas para ser
compreendido. Mas a verdade é uma só: o segundo turno entre Dilma Rousseff e José
Serra já está absolutamente dominado por essa discussão.

Ontem, na volta do horário de propaganda eleitoral, o tema se defini u como principal
ponto da discussão entre os candidatos.

Com pouco mais de três semanas até a escolha do próximo presidente e com peso para
influenciar no resultado, essa "guerra santa, provocada pela discussão em torno da
legalização do aborto, será o centro da disputa.

A abordagem feita por cada candidato refletiu a surpresa provocada pela adesão em
massa desse voto cristão à candidatura de Marina Silva. Se não foi suficiente para
garantir sua vitória, essa força freou as chances de Dilma se eleger no primeiro turno

A petista, principal prejudicada pela nova variável eleitoral, passou o primeiro programa
na defensiva. Disse e repetiu quantas vezes pôde que era a favor da vida, tentando deixar
clara a posição contrária ao aborto. Até o programa Minha Casa, Minha Vida foi
associado à defesa da família pelo seu programa.

O problema é que essa estratégia defensiva não ajudou-a em nada. Enquanto Dilma foi
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Aptos modernos, próximo ao metrô.

pautada pelo tema que tem sangrado sua candidatura, Serra parecia ter ganho o
primeiro turno e não perdido por 14,5 milhões de votos.

Sem precisar se defender, o tucano agradeceu votos, mostrou imagens de festa,
homenageou Marina e aproveitou o mote do aborto para criticar Dilma. Exibiu mães
grávidas, declarou ser contra o aborto e avisou que tem fé na vitória.

Com um programa "para cima" e tecnicamente superior ao que exibia no primeiro turno,
Serra até tirou do armário aliados que tinha preferido esquecer, como os ex-presidentes
Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco.

Para Dilma, a opção óbvia é recuperar sua agenda própria. Do contrário, poderá trocar
seu favoritismo inicial por uma via crúcis política dolorosa.
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 12  B Simoes
10 DE OUTUBRO DE 2010 | 3H 45 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Pelo direito a VIDA. E o de elegermos um Presidente digno para o pais: O Sr. JOSE SERRA!

 11  GUILT
09 DE OUTUBRO DE 2010 | 21H 52 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

GENARO RIBEIRO

COMO TODO PETISTA V TAMBEM É MENTIROSO E SE FAZ DE SONSO PARA FOMENTAR
CONFUSÃO, MENTINDO, É ISSO QUE O PT FAZ, CONTA UMA MENTIRA MIL VEZES QUE COM O
TEMPO PASSA A SER UMA MEIA VERDADE. A DILMA ESTÁ AÍ, JURANDO POR TODOS OS JUROS
QUE É CRISTÃ E VAI A MISSA TODOS OS DIAS, PARA VER SE NÓS BRASILEIROS ESQUECEMOS
QUE ELA DISSE COM TODAS AS LETRAS QUE É A FAVOR DO ABORTO.

VOLTANDO A TUA LISTA DE EMPRESAS ESTATAIS PRIVATIZADAS (ENTREGUES) , COMO DISSE O
CARLOS CANDIDO DA SILVA , O BANCO REAL , NÃO ERA ESTATAL

E MUITO MENOS O BAMERINDUS.

O BAMERINDUS ERA UM BANCO PARANAENSE E PERTENCIA A FAMILIA VIEIRA E FOI VENDIDO AO
HSBC.

DEIXE SER MENTIROSO E SONSO PORQUE A MENTIRA TEM PERNA CURTA COMO VOCE VÊ.

QUANTO A VALE NO ULTIMO ANO COMO ESTATAL ELA DEU UM LUCRO DE 100 MILHÕES E
PAGOU 27 MILHÕES DE IMPOSTO, NO ANO PASSADO (2009) ELA TEVE UM LUCRO DE 6,8 BILHÕES
E PAGOU 1,836 BILHÕES DE IMPOSTO.

SE ELA AINDA ESTIVESSE NA MÃO DO GOVERNO, NÃO TERIA PAGO ISSO DE IMPOSTO TERIA
SIM SIDO ALVO DE ASSALTO POR PARTE DA ERENICE E DA DILMA AQUELAS DONAS DA CASA
COVIL LEMBRA?

 10  carlos candido da silva
09 DE OUTUBRO DE 2010 | 18H 54 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Caro Genaro, voce como os demais petistas, nao sabem diferenciar empresa privada de publica, na sua
lista esta tudo misturado, será que o banco real era publico e nos brasileiros nao sabiamos? Porque voces
se vendem por pouco para ficar comentando noticias na internet? Voce sabe quem sao os principais
acionistas da vale atualmente? procure saber e voce vera que é o proprio governo, atraves das fundações.
Privatização não é pecado, pecado é ser contra a vida e ser petista.
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