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Haddad diz que, sob ótica masculina, é contra aborto

Tema não é competência municipal, mas polarizou
eleição presidencial

Sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo, o pré-
candidato afirma que é preciso respeitar posição
favorável do STF

UIRÁ MACHADO
DE SÃO PAULO

Pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando
Haddad afirmou ontem que é contra o aborto. É a primeira
vez que ele se posiciona sobre o tema desde que começou
sua pré-campanha.

Durante entrevista ao portal Terra, Haddad foi questionado
sobre união civil entre pessoas do mesmo sexo e aborto,
tema bastante abordado na eleição presidencial de 2010
entre Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB).

Discussões sobre o aborto também têm gerado atritos entre o
governo Dilma e congressistas evangélicos.

"Penso que temos que respeitar a Constituição, no caso da
união civil. E, no caso do aborto, eu pessoalmente sou
contra", disse o ex-ministro da Educação, citando decisão
do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união
homossexual.

Ele ressalvou, porém, que estava falando sobre aborto do
ponto de vista masculino. "As mulheres enfrentam os
desafios da vida de maneira própria."

Haddad não justificou ou detalhou sua posição, mas disse
qual seria a opção aos problemas de saúde pública.

"A sociedade tem que diminuir o número de abortos. Temos
que evoluir, temos que estabelecer políticas públicas
oferecendo às mulheres condições de planejar suas vidas."
O aborto está entre as principais causas de mortalidade
materna do Brasil.

Em sua resposta, o ex-ministro não falou sobre alterações
na legislação sobre o aborto, tema que não é da competência
dos municípios.

O petista aproveitou também para atacar o ex-governador
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José Serra, que, ao se registrar nas prévias do PSDB,
definiu a eleição paulistana como um embate entre "duas
visões distintas de Brasil".

"Estamos interessados em propostas para a cidade.
(...)Quero saber o que será da cidade em 2016."
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