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Dilma resiste a assinar manifesto
antiaborto
Evangélicos querem que petista se comprometa por escrito a não enviar ao Congresso projetos que
legalizem a prática ou o casamento gay
15 de outubro de 2010 | 0h 00

Vera Rosa / BRASÍLIA - O Estado de S.Paulo

A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, resiste a assinar uma carta assumindo
o compromisso de não enviar ao Congresso projetos de lei que permitam a legalização do
aborto e o casamento entre homossexuais. Evangélicos que se encontraram com ela e
com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira, porém, cobram a promessa
por escrito.

O comando da campanha petista avaliou ontem que, além de já ter divulgado um
manifesto intitulado Carta ao Povo de Deus, em agosto, Dilma pode perder mais votos do
que ganhar, ao se posicionar, por exemplo, contra o casamento gay.

Na Carta ao Povo de Deus, distribuída em templos e igrejas no primeiro turno, Dilma
tentou se aproximar dos cristãos. "Cabe ao Congresso a função básica de encontrar o
ponto de equilíbrio nas posições que envolvam valores éticos e fundamentais, muitas
vezes contraditórios, como aborto, formação familiar, uniões estáveis (...)", escreveu ela.
Além disso, Dilma já se comprometeu verbalmente a não mudar a lei que prevê o aborto
em caso de estupro e risco de morte para a mãe.

A saída para o impasse, agora, será um documento de apoio à candidata escrito por
pastores e políticos que integram a Frente Parlamentar Evangélica. Os signatários
deixarão claro no texto que Dilma não vai interferir em questões religiosas, caso seja
eleita para o Palácio do Planalto.
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More em um dos Bairros Mais

Aprenda a seduzir qualquer mulher.

Nos bastidores, porém, a reunião de quarta-feira entre Lula, Dilma e evangélicos de 51
denominações dividiu o governo e o QG dilmista. O ex-ministro da Fazenda Antonio
Palocci, um dos coordenadores da campanha, achava que o encontro era desnecessário e
poderia criar ruídos. Na outra ponta, o chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho,
incentivou a reunião.

Lula avalia que o comando petista não está conseguindo superar a agenda negativa do
aborto e do casamento entre homossexuais. "Precisamos sair dessa pauta, ir para a rua",
esbravejou o presidente, segundo relato de um de seus auxiliares. "Há muita hipocrisia
nisso."

A preocupação com o impacto desses temas na campanha de Dilma é cada vez maior.
Um dirigente do PT lembrou que a candidatura de Marta Suplicy à Prefeitura de São
Paulo, em 2008, desandou de vez no segundo turno depois que homossexuais sentiram-
se ofendidos com um programa de TV da petista. Nele, um locutor perguntava se o
prefeito Gilberto Kassab (DEM) era casado e tinha filhos. Detalhe: o marqueteiro de
Marta, hoje senadora eleita, também era João Santana, que agora assina a propaganda
de Dilma. 
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