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Uso da pílula do dia seguinte é aprovado
por 82%  dos católicos jovens, diz Ibope
Atualizado às 11h44.

O uso da pílula do dia seguinte, para evitar gravidez, é aprovado por 82% dos católicos
jovens. A criminalização do aborto é condenada por 62% dos fiéis entre 16 e 29 anos. Já a
união entre pessoas do mesmo sexo é apoiada por 56% dos católicos com menos de 30
anos. Os dados são de pesquisa do Ibope encomendada pelo grupo Católicas pelo Direito
de Decidir.

IGREJA 2
A pesquisa, que será divulgada hoje, revela que a juventude católica quer mudança: 90%
pedem punição de religiosos envolvidos em crimes de pedofilia, 72% aprovam o fim do
celibato e 62%, a ordenação de mulheres.

"Há uma defasagem enorme entre o que pensam e praticam os fiéis e as normas da
instituição, especialmente no que se refere à moral sexual", afirma a socióloga Maria José
Rosado, coordenadora do grupo católico.

IGREJA 3
O Ibope ouviu 4.004 brasileiros, 62% deles católicos. Cerca de 31% têm entre 16 e 29
anos. "A multidão de jovens que participará da Jornada Mundial da Juventude [de amanhã a
domingo, no Rio] sinaliza que vai atrás de um líder carismático, como o papa Francisco,
mas não segue a mensagem da igreja", diz Maria José Rosado.

VAIVÉM
O presidente do PPS, Roberto Freire, diz ainda ter esperanças na fusão do partido com o
PMN. "O processo sofreu um abalo, mas reabrimos a discussão." Com a retomada do
diálogo, ele aposta em um acordo até domingo, data da reunião do PMN para tratar
justamente da desistência de formar a MD (Mobilização Democrática).

DIREÇÕES
Patricia Pillar posou para ensaio da revista "L'Officiel"; amanhã, a atriz lança em SP
"Vergonha", clipe da cantora Márcia Castro que ela dirigiu; na sequência, grava a
minissérie global "Amores Roubados" no sertão de PE
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