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Haddad se tornou alvo depois que um kit didático contra
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Haddad diz que adversários fomentam
intolerância de gênero e sexual
Pré-candidato petista participou neste sábado de evento no Sindicato dos Bancários de SP
24 de março de 2012 | 20h 04

Bruno Boghossian, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad,
disse neste sábado, 24, que seus adversários na eleição municipal "fomentam a
intolerância" no debate contra seu partido. Em um evento com militantes petistas,
Haddad indicou que seus rivais pretendem levantar discussões sobre gênero e orientação
sexual para criticá-lo.

Veja também: 
 Plano nacional atrai PSB ao PT, diz Lula 

"Não se iludam sobre a força de nossos
adversários. Eles estão agora fazendo um
trabalho de fomento à intolerância", disse o
ex-ministro da Educação no palanque. "Só
há uma forma de eles nos derrotarem, que é
fazer brotar algo que não é da nossa essência
no plano da cultura. Por isso a discussão
sobre gênero, sobre orientação sexual..."

Haddad se tornou alvo de ataques depois que
um kit didático contra a homofobia foi
desenvolvido a pedido do Ministério da
Educação, durante sua gestão. A distribuição
do material nas escolas foi barrado pela
presidente Dilma Rousseff.
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COMENTÁRIOS COMENTE TAMBÉM 

seguir Edivelton Tadeu Mendes
Comentado em: Haddad diz que adversários fomentam intolerância de gênero e sexual

25 de Março de 2012 | 14h43

É Sr.Haddad, aqui não é Cuba e vc fala o que não sabe, mas criar as taxas - lixo entre tantas, na gestão
(?) Marta, isto vc sabe e bem!

seguir J P N Aquino
Comentado em: Haddad diz que adversários fomentam intolerância de gênero e sexual

25 de Março de 2012 | 12h22

Depois das graves trapalhadas da aliança PT / PDT na segunda maior cidade do estado o PT quer outra
dobradinha com o PSB, mas será fulminado nas urnas. Não adianta chorar. É fim de carreira.
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pt-estuda-apoiar-psb-em-campinas-para-
ajudar-haddad,853152,0.htm

seguir Jose Silva
Comentado em: Haddad diz que adversários fomentam intolerância de gênero e sexual

25 de Março de 2012 | 12h22

Acho que a intolerância não adianta e apenas alimenta este discurso de "coitadinho" do petismo, como
este exemplo do Haddad, que ao jogar com o preconceito existente em nossa sociedade, desvia da real
questão, que é mau uso do dinheiro público num projeto inadequado para crianças... cuidado com as
armadilhas petistas.

Sem citar partidos nominalmente, Haddad afirmou que adversários do PT usaram o
debates sobre comportamento em eleições anteriores.

"Já fizeram isso no passado. Quero crer que tenham aprendido a lição de que isso não
agrada ao brasileiro. O brasileiro é um povo tolerante, generoso, que não gosta de
violência e de falsas polêmicas", disse.

Apesar de se declarar contrário à exploração do tema na eleição municipal, o PT
pretende defender suas bandeiras durante a campanha. O presidente nacional do
partido, Rui Falcão, no entanto, disse esperar que a disputa não seja pautada por temas
comportamentais.

"Não adiantam campanhas fundamentalistas como as que foram feitas contra a
companheira Dilma. Não vamos abrir mão de combater o preconceito, a discriminação e
a homofobia", afirmou.
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