
O Conselho Regional de Me-
dicina do Estado de São Pau-
lo normatizou o atendimen-
tomédicoatravestis, transe-
xuais e pessoas que apresen-
taminadequaçãoaosexobio-
lógico. A norma determina
que deve haver respeito e in-
tegralidade da atenção e au-
toriza os médicos a realizar
intervenções como terapias
hormonais contra o excesso
de pelos, além de prever que
os pacientes sejam chama-
dos por seus nomes sociais.
Atualmente, um ambulató-
rio do governo de SP já assis-
te esta população.
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atençãoatravestis

NaUnB,grupo ficanuemfavordealuna
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Deputadosespanhóisquevo-
tem a favor do projeto de lei
que atualiza o texto de 1985 e
pode legalizar o aborto nas
primeiras14semanasdeges-
tação não poderiam mais co-
mungar, afirmou o secretá-
rio-geral da Conferência
EpiscopalEspanholaebispo-
auxiliardeMadri,JuanAnto-
nio Martínez Camino. Para
ele, os católicos não podem
apoiaresseprojetoe,seofize-
rem, “estão objetivamente
em pecado público e não po-
dem ser admitidos na sagra-
da comunhão”. ● AFP

Formato de compromisso
ambiental divide governo

Deputadopró-aborto
nãocomunga,dizbispo

MEC faz campanha para
resgatar imagem do Enem

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Começouaserveiculadaontem
uma campanha do Ministério
daEducação(MEC)pararesga-
tar a imagem do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem),
abalada após denúncia de frau-
de e necessidade de adiamento.
SãotrêsfilmesparaTV,campa-
nha de rádio e internet estrela-
dos pelo ator Wagner Moura,
que ficam no ar até a prova, em
5e6dedezembro.Aspropagan-
das custaram R$ 300 mil.

O primeiro filme, rodado na
Universidade Federal da Bahia
(UFBA), onde Moura estudou,
tenta recuperar a imagem da
prova. O ator diz que o Enem é o
“resgate da qualidade da pro-
va”,“ofimdadecorebano vesti-
bular” e representa a democra-
tização do acesso ao ensino su-
perior.Ofilmelembraqueapro-
vatemnovadataequeasinscri-
ções continuam valendo.

O MEC costuma fazer cam-
panhas no período próximo às
provas para lembrar datas, lo-
cais, prazos e documentos ne-
cessários. Neste ano, a avalia-
çãofoidequeeraprecisorelem-
brar os benefícios depois da
fraude que abalou o exame.

Em 1º de outubro, o Estado
revelou que dois homens tenta-
ram vender uma cópia da pro-
va, o que levou o MEC a cance-
lar a primeira versão, refazer o
material e marcar novas datas.

A campanha de resgate de
imagem será veiculada nos pri-
meiros dez dias. Depois, come-
çam as mensagens de serviço.
O segundo filme traz Moura ex-
plicando que o estudante rece-
berá um novo cartão de inscri-
ção, verde, e que o anterior,
branco,nãovalemais.Eesclare-
ce que o candidato deve checar
o local da prova, que pode ter
mudado. O terceiro filme escla-
rece quais documentos e mate-
riais o estudante deve levar e

pede para que ele confira seu
CPF na prova.

Outra campanha em nome
do MEC, preparada pela Secre-
tariadeComunicaçãodogover-
nofederal, tambéméveiculada.
A intenção é vender as realiza-

ções do governo na Educa-
ção, mas, contrariando al-
guns técnicos do MEC, o tex-
to se concentra nas obras
queoministérioajudaacons-
truir. A campanha vende,
por exemplo, que mais de mil
creches novas estão sendo
entregues. Mas a maioria es-
tá em fase de licitação ou
construção, já que o ministé-
rio repassa o dinheiro aos
municípios por convênio e
não constrói diretamente.

A campanha também diz
que214escolastécnicasesta-
rão funcionando em 2010 –
mas só 96 foram completa-
das. As demais 118 terão de
ser finalizadas no ano que
vemparaqueogovernocum-
pra a promessa. Os demais
números–bolsasdedoutora-
do, número de universida-
des,bolsasdoprogramaUni-
versidade para Todos, labo-
ratórios de informática nas
escolas – estão corretos. ●

Meio Ambiente defende que País leve um número a
Copenhague; Itamaraty quer definição de ações

●●●Estudantes da Universidade de Brasília (UnB) tiraram a roupa para
protestar contra as agressões sofridas na Uniban pela estudante Geysi
Arruda, por ter usado um vestido curto. Os alunos pediram que a reitoria
da UnB se manifestasse formalmente contra a direção da Uniban.
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Exame foi adiado após vazamento; propaganda custa R$ 300 mil

AQUECIMENTO GLOBAL

META–Para físico,númerosó terápesosesacramentadoemlei

Roche mantém
no País venda
de remédio
contra acne
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Areuniãoquedefiniráapropos-
ta do Brasil para a Conferência
do Clima de Copenhague pro-
mete mais um embate entre os
diferentes setores do governo.
Já se chegou a um consenso so-
bre o número que será levado
para a reunião climática – que
deve ser em torno de 40% de re-
dução das emissões de gases de
efeitoestufa em relação ao total
projetado das emissões para
2020,se nada for feito para con-
trolá-las. A disputa, agora, será
sobre a forma como o compro-
missobrasileiroseráapresenta-
do aos outros países.

O encontro interministerial
está previsto para sábado, mas
ainda não foi confirmado. Na
reunião, o Ministério do Meio
Ambiente defenderá que o País
se comprometa com o resulta-
do, ou seja, com a meta. E que a
partir disso instaure as medi-
das necessárias para atingir
seu objetivo. A ideia pode ser
comparada à adoção de uma
metaparamantera inflaçãoem

determinado patamar.
Já o Itamaraty prefere que o

Brasilsecomprometacomuma
série de ações – que deveriam,
emtese, levaraoresultadoespe-
rado de reduzir as emissões de
gases que provocam o aqueci-
mento global. Porém, se a meta
não for alcançada, entende-se
que não haverá tanta cobrança,
já que as medidas anunciadas

foram tomadas.
A ministra Dilma Rousseff

também se preocupa com a no-
menclatura e faz questão de di-
zerqueoPaísadotaráumobjeti-
vovoluntário–jáque,deacordo
com a Convenção do Clima da
ONU, somente os países indus-
trializadosprecisamadotarme-
tas obrigatórias.

Segundo Luiz Pinguelli Ro-

sa, secretário executivo do
Fórum Brasileiro de Mudan-
ças Climáticas, o nome (me-
ta, compromisso ou objeti-
vo) pouco importa. “Vai pe-
gar mal se não cumprir de-
pois. O País tem de assumir
um número e cobrar os ou-
tros países para agirem tam-
bém”, afirmou.

DIFERENÇA LEGAL
São Paulo acaba de adotar
umametadereduzirem20%
suas emissões até 2020, com
base nas emissões de 2005.
UmcálculofeitopeloEstado
mostrou que, na prática, a
proposta do Brasil de redu-
zir em 40% as emissões em
relação ao projetado para
2020 significaria uma redu-
ção de 19% em relação ao que
foi emitido em 2005. Ou seja,
as metas são equivalentes
proporcionalmente.

ParaofísicoJoséGoldem-
berg, da Universidade de
São Paulo, “a diferença fun-
damental é que a meta de
São Paulo é mandatória, en-
quanto que a do governo fe-
deral é só uma declaração”.
“Ninguém em Copenhague
vai se impressionar com is-
so”, disse ontem ao Estado.

A meta de 40%, segundo
ele, só terá peso nas negocia-
ções se estiver sacramenta-
da em lei. “Pode até ser do-
méstica, mas tem de ser lei”,
disse. “O Brasil pode dizer
que vai fazer o que quiser em
Copenhague. O problema é
os outros acreditarem.” ●
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A Roche Brasil anunciou que
continuará a vender no País o
medicamento contra acne Roa-
cutan (isotretinoína), retirado
recentementedomercadoame-
ricano. A empresa alega que a
decisão da filial americana foi
motivada por questões comer-
ciais e não por haver dúvidas
quantoàsegurançadoproduto.

Reportagem do jornal Los
Angeles Times afirma, no entan-
to,queestudosrecentesrelacio-
namadroga ao desenvolvimen-
tode doençaintestinal eque um
dos motivos que teriam levado
a filial americana a suspender
suavendaseriaocustodeações
judiciais indenizatórias.

ARocheBrasil informou,em
nota, que há mais de 20 anos a
bula de Roacutan contém aler-
tasobredoençainflamatóriain-
testinal, mas que não existe evi-
dência conclusiva que compro-
ve a relação. Segundo a direto-
ra médica da empresa, Karina
Fontão,oúltimorelatóriodefar-
macovigilância – que acompa-
nhou400 milpacientes emtodo
o mundo entre agosto de 2008 e
agosto de 2009 – mostra que a
incidênciadeproblemasintesti-
nais é muito rara, entre 0,006%
e 0,007%. ● KARINA TOLEDO
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