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aborto
Como regra geral, o jornal
entende que o tema deve ser
tratado à luz da saúde pública
e dos direitos da gestante.
Considera que o STF agiu bem
ao admitir interrupção da
gravidez de feto anencéfalo,
mas entende que eventual
ampliação dos casos em que
o aborto não é considerado
crime deveria ser objeto
de plebiscito ou referendo.
Independentemente disso,
é preciso estimular políticas
de planejamento familiar e
ampliar a difusão das pílulas do
dia seguinte, o que reduziria a
incidência estatística do aborto

Nenhuma ação terá sucesso se
não integrar poder público nos
três níveis, alémde equilibrar
repressão policial ao tráfico e
medidas de cunho assistencial
para o usuário. É necessário,
alémdisso, haver umplano de
médio prazo para restaurar ruas
e edifícios degradados

O Brasil merece sediar esses
grandes eventos esportivos,
por sua projeção simbólica
e pela oportunidade de
expandir turismo e obras
de infraestrutura.Mas
a sociedade deve cobrar
mais planejamento emaior
transparência nos gastos. Na
Copa doMundo, omontante de
recursos públicos investidos
foi excessivo, e o legado deverá
ficar aquém do desejável

mobilidade
urbana
O caos nos maiores centros
urbanos não deixa dúvida:
a prioridade deve ser dada
ao transporte coletivo, em
detrimento do individual.
Medidas restritivas, como
rodízio e pedágio urbano,
são imprescindíveis, e
ciclovias seguras precisam ser
construídas. É fundamental,
além disso, planejar o
crescimento da cidade de forma
mais compacta, demandando
menos deslocamentos. A
expansão doMetrô precisa
ser mais célere, e os ônibus
devem circular em corredores
modernos, com faixa de
ultrapassagem e pagamento
de tarifa antes do embarque.
Como tais iniciativas requerem
investimentos de monta e
como o sistema já é fortemente
subsidiado, a demanda por
uma tarifa zero, ao menos por
ora, é irrealista

cracolândia

coPa e
olimPÍada

manifestações

de sÃo Paulo

Desdequecirculousuapri-
meira edição, em 19 de feve-
reiro de 1921, a Folha não só
acompanhou as inúmeras
transformaçõesocorridasno
Brasil e nomundo,mas tam-
bémse viu transformadapor
elas.Asopiniõesquehojeex-
pressa emseuseditoriais são
frutodeumaexperiênciaacu-
mulada nesses 93 anos.
Asúltimasdécadas, emes-

pecial, foram decisivas para
assentar os princípios sobre
osquaisasposiçõesdo jornal
são construídas.
A história mostrou que o

melhor arranjo institucional
conhecido é aquele capaz de
preservar liberdades tantona
políticaquantonaeconomia.
Nãohá, portanto, como rela-
tivizar a democracia nem o
Estado de Direito.
Pelos mesmos motivos, é

preciso estimular a livre-ini-
ciativa e o desenvolvimento,

no Brasil, de uma economia
demercado,semdeixardere-
conhecer o papel do Estado
nacorreçãodedesequilíbrios
e reduçãodasdesigualdades.
O apoio à união civil entre

pessoas domesmo sexo ou à
descriminalização do uso de
drogas, por exemplo, decor-
re da percepção de que as li-
berdades individuais se am-
pliaram nas sociedades con-
temporâneas, nas quais a
própria religião se tornouas-
sunto da esfera privada.
No plano internacional,

duas guerras mundiais e
conflitos recentes no Orien-
te Médio evidenciam os ris-
cos de políticas intervencio-
nistas, bem como a impor-
tância da via diplomática e
dos mecanismos multilate-
rais que ajudema equilibrar
o peso das nações.

JURISPRUDÊNCIA
Tais princípios gerais fun-

cionamcomopedrade toque

para os editoriais que a Fo-
lhapublica diariamente. Ca-
beàeditoriadeOpinião,aca-
danovoassunto, elaborarar-
gumentos coerentes comtais
diretrizes, tentando traduzi-
las para um público amplo.
Excetoquandohámudan-

ça expressa de posição, o
próprio histórico dos edito-
riais também serve de bali-
za. Opiniões já publicadas
funcionam como “jurispru-
dência” do jornal.
O fato de a Folha declarar

suaopiniãopormeiodosedi-
toriais não impedequeos di-
versos colunistas (de colabo-
ração periódica) e articulis-
tas (esporádica) manifestem
posição diferente.
O pluralismo é uma das

marcas da Folha não só nos
textos de opinião, mas tam-
bém nas reportagens —que
procuramenfocar a informa-
ção sob vários ângulos e que
tampoucosãodirigidaspelos
editoriais.

oquea

pensaFolha
Emépoca demanifestações e ano de eleição, verifique
os principais pontos de vista defendidos pela Folha

Os protestos de junho revelaram
saudável inconformismo e
sacudiramo sistema político do
torpor emque se encontrava. Se
o direito demanifestação deve
ser protegido, nempor isso pode
ser exercido semnenhuma regra.
Atos de violência contra pessoas
ou contra o patrimônio público
ou privado precisam ser coibidos
pela polícia, que deve agir de
modo a garantir a ordem pública
e os direitos de todos como
mínimo de danos.Vândalos
devem ser identificados e
punidos, nos termos da lei;
manifestantes não podem ser
confundidos combandidos

bolsa
famÍlia
OBrasil ainda precisa de
programas de transferência
direta de renda,mas eles
devem exigir contrapartida do
beneficiário. O Bolsa Família,
por exemplo, acerta ao cobrar
que os filhos de 6 a 15 anos
estejammatriculados em
uma escola e que frequentem
85%das aulas; que gestantes
façam exame pré-natal; e que
as criançasmenores de sete
anos sejam levadas a postos
de saúde para vacinação e
acompanhamento nutricional. O
programa, entretanto, peca pelas
poucasportas de saída, ou
seja, oportunidades criadas para
que os beneficiários deixemde
precisar da bolsa

drogas
Desde a década de 1990, o
jornal reconhece a ineficácia
de políticas com foco na
repressão e defende uma
abordagempela ótica da saúde
pública. Preconiza, assim, a
descriminalização do uso
das drogas. A partir de 2011,
considerando, por exemplo,
que a produção e a venda
dessas substâncias, se taxadas
e controladas, poderiam gerar
recursos para prevenção
e tratamento, passou a ser
favorável a uma legalização
cautelosa e gradual.Oponto
de partida seria amaconha,
com limitações e campanhas
educativas análogas às do álcool
e do tabaco. Nada disso, no
entanto, deveria ocorrer sem
coordenação internacional.
No plano doméstico, a iniciativa
deve passar pormecanismos
de consulta popular, como
plebiscito e referendo

saúde
O quadro é conhecido: carência
de médicos em regiões
afastadas, ausência de leitos
nos hospitais e enormes filas
para consultas e exames.
Faltam recursos, mas o sistema
nãomelhorará se não passar
por uma reforma gerencial, o
que inclui melhores condições
de trabalho. A eficiência
hospitalar, por exemplo, é
muito baixa, e amá distribuição
das verbas deixa o país comum
número insuficiente de equipes
de saúde da família. Omodelo
das organizações sociais,
com a devida fiscalização,
oferece ganhos em termos de
agilidade de serviços e gestão
de recursos humanos. É preciso,
além disso, melhorar o ensino
de medicina. Enquanto o
país não forma o número
de profissionais de que
necessita, o recurso amédicos
estrangeiros é aceitável,
embora seja apenas paliativo


