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Médico de Michael Jackson é
denunciado por homicídio
Murraydeclarou-se inocentenaCortedeLosAngeles

O ônibus espacial Endea-
vour partiu ontem com sua
tripulação de seis astronau-
tas rumo à Estação Espacial
Internacional (ISS, na sigla
em inglês). O lançamento
ocorreu às 6h14 (horário de
Brasília). A missão havia si-
do adiada no domingo por
causa do mau tempo. ●

ACUSADO – OcardiologistaMurrayenfrentouprotestosegritosde ‘assassino’ aochegaràCorte

Apósadiar,Nasa
lançaônibusespacial

O advogado Wayne Kirchoff
de Melo, de 30 anos, morreu
quando estava a caminho da
cerimônia de seu casamento
com a professora Suelen
Haygert, de 27 anos, na noite
de sábado, em Santa Maria
(RS). Familiares disseram
queMelosofreuumacriseas-
mática seguida de parada
cardíaca.

CADERNO2

9+VERÃO 2009/2010. SEU CRUZEIRO NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Ibero pra você!

AMERICANAS.COM

4003-4313
viagens.americanas.com.br

NASCIMENTO CENTRO

11 3156-9944
www.nascimento.com.br

SUBMARINO VIAGENS

4003-9888
www.submarinoviagens.com.br

VISUAL CENTRO

11 3235-2030
www.visualturismo.com.br

AGAXTUR JARDIM EUROPA

11 3067-0900
www.agaxtur.com.br

Promoção IBERO VEM AÍ, 5 cabines internas GARANTIDAS por cruzeiro nas categorias anunciadas, a partir de 30/07/2009, NÃO inclui taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante, NÃO válida para grupos e Travessias, NÃO cumulativa a quaisquer outras promoções, e sujeita à disponibilidade de cabines nas categorias anunciadas. Preços em Reais, 
referente apenas ao valor de parte marítima, calculados ao câmbio de R$ 1,95 de 05/02, sujeitos à cotação do dólar norte americano na data do pagamento e à confi rmação de disponibilidade de cabines nas categorias anunciadas e tarifas. *10x R$ 79,85 ou US$ 409,50 por pessoa, na categoria e câmbio indicado em cruzeiros com disponibilidade na data da compra.

Para verifi car cruzeiros ainda em promoções, consulte nosso site: www.iberovemai.com.br | Descontos e promoções: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.  PromoIBERO: exclusivo para reservas antecipadas. A oferta da tarifa PromoIBERO é limitada. Condição não cumulativa a outras.
Quando não mais disponível a Tarifa PromoIBERO, consulte a TarifaLIGHT: disponibilidades de cabines e tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso. Consulte as condições específicas no folheto 2009/2010. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Taxas portuárias, de serviços e assistência ao viajante, não inclusas nas promoções. Lugares limitados e tarifa sujeita a alteração sem prévio aviso.

PromoIBERO
Para reservas antecipadas.

Quando não mais disponível,
consulte a TarifaLIGHT.

Festa especial
em todos

os cruzeiros!

3º e 4º FÁCIL
Tarifas reduzidas para 3º e 4º
hóspede na mesma cabine.

www.iberocruzeiros.com.br
Seu cruzeiro de verão com estilo latino e gastronomia internacional.

Consulte todas as saídas da temporada:

www.IberoVemAi.com.br Consulte seu agente de viagens.
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10x em R$
SEM ENTRADA, SEM JUROS

Cartão de crédito,
cheques pré-datados
ou boleto bancário.

Incluídas no almoço e jantar.
Consulte condições.

79,85
por pessoa*
Cat. A, cabine dupla interna

10X

R$

GRAND CELEBRATION A partir de 10x
28 FEV
Emb. Santos
Cat. A

3 noites | MINI R$ 26,23

GRAND MISTRAL A partir de 10x

20 FEV
Emb. Rio
Cat. A

7 noites | 
NORDESTE R$ 66,20

Consulte AéreoFÁCIL para embarque Rio

GRAND VOYAGER A partir de 10x

5, 12, 19, 
26 MAR
Emb. Santos
Cat. A

4 noites | MINI R$ 30,13

Grand Celebration, 8 noites,
saída Santos 20 FEV

Visitando Buenos Aires, Punta del Este, Porto Belo. A partir de:

Correção

Noivomorrea
caminhoda igreja

Se não for feita com cuidado,
a expansão da área plantada
paraelevaraproduçãonacio-
nal de biocombustível até
2020 pode forçar criadores
de gado a avançar sobre o
CerradoeaAmazônia.Omo-
vimento geraria desmata-
mento e a consequente emis-
são de gases do efeito estufa
que o País levaria mais de
200 anos para compensar.

É o que diz um estudo pu-
blicado no periódico Procee-
dings of the National Acade-
my of Sciences. O trabalho, de
pesquisadores de institui-
ções da Alemanha e das Na-
ções Unidas, foi encabeçado
pelobrasileiro David Lapola.

O estudo simula cenários
em que, para elevar a produ-
ção de biocombustíveis em
35 bilhões de litros até 2020,
a área plantada com soja au-
mentaria de 191 mil km², em
2003, para até 285 mil km²,
em 2020. A de cana iria de 55
mil km² para 90 mil km². Se
esse padrão de substituição
se mantiver e a produção de
carne continuar aumentan-
do, serão necessários 3 mi-
lhõesdekm²depastagensno
Brasilem2020.Ovalorsigni-
ficaria 44% a mais do que em
2003, e parte dessa área pos-
sivelmente seria subtraída
doCerradoeAmazônia.Ade-
vastação geraria emissões
de CO2 que só seriam com-
pensadas por séculos de uso
de biocombustível.

Para evitar o problema o
Paíspoderiareduziraexpor-
tação de carne ou aumentar
a produtividade da pecuária.
A secretária nacionalde Mu-
danças Climáticas, Suzana
Khan,temequeoestudopro-
voque um desserviço. ● CAR-

LOS ORSI E AFRA BALAZINA

TRAGÉDIA

Moralidade
independe
de religião,
diz estudo

DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Após fim de relacionamento de dois anos, cabeleireira
pediu R$ 48 mil por trabalhos domésticos prestados

ASTRONOMIA

Produçãode
etanolpode
elevaremissão
deCO2

Diferentemente do publica-
do ontem na pág. A11, Gisel-
le Bueno usou dados inter-
nacionais em seu estudo.

Crença divina seria produto, e não
causa, de comportamentos sociais

O
médico do can-
tor Michael Jack-
son, Conrad
Murray, foi de-
nunciado ontem

pela promotoria de Los Ange-
les por homicídio não premedi-
tado do rei do pop. Jackson
morreu no dia 25 de junho do
ano passado, aos 50 anos, por

causa de uma overdose de me-
dicamentos e intoxicação com
o anestésico propofol.

O médico compareceu on-
tem no tribunal de Los Ange-

les. Ele se apresentou de
forma voluntária aos juízes,
entre gritos de “assassino”
lançados por um grupo de
fãs do cantor. Também ha-
via cartazes com as frases
“Justiça para Michael Jack-
son” e “O mundo quer justi-
ça para Michael”. Murray
declarou-se inocente diante
da Corte ontem. O pronun-
ciamento foi feito pelo seu
advogado. A sala estava
cheia. O pai de Jackson,
Joe, sua mãe Katherine e
seus irmãos La Toya, Jer-
maine, Tito, Jackie e Randy
permaneceram atrás dos
promotores.

Depois de pagar uma
fiança equivalente a R$ 140
mil, Murray foi liberado pe-
la polícia. Investigações
mostraram que, no dia da
morte, o médico esperou
uma hora antes de pedir
ajuda. Murray sempre reco-
nheceu que havia dado o
medicamento ao cantor pou-
co antes de sua morte. Po-
rém, ele se defende dizendo
que a administração era fei-
ta por causa da insistência
de Jackson, que utilizava o
anestésico para dormir.

A decisão das autorida-
des, embora antecipada pe-
la imprensa nas últimas se-
manas, foi mal recebida pe-
los familiares do cantor.
“Eles pensavam que as acu-
sações deveriam ser mais
sérias que homicídio invo-
luntário. Houve uma falta
de consideração pela segu-
rança da vida humana”, co-
mentou Brian Oxman, advo-
gado do pai do cantor.

Se condenado, o cardiolo-
gista poderá permanecer
até quatro anos na cadeia.
Jackson havia contratado
Murray um mês antes de
sua morte para que cuidas-
se da sua saúde durante
uma maratona de shows. ●

STJ nega indenização a amante
por ameaça à monogamia

AMBIENTE

CIÊNCIA

Herton Escobar

De onde vem a religião? O fato
de que todas as sociedades hu-
manas conhecidas acreditam
(ou acreditavam) em algum ti-
po de divindade – seja ela Deus,
Alá, Zeus, o Sol, a Montanha ou
espíritos da floresta – intriga os
cientistas, que há tempos bus-
cam uma explicação evolutiva
para esse fenômeno.

Seria a religião uma caracte-
rística com raiz evolutiva pró-
pria, selecionada naturalmente
por sua capacidade de promo-
ver a moralidade e a coopera-
ção entre indivíduos não apa-
rentados de uma população?
Ou seria ela um subproduto de
outras características evoluti-
vasquefavorecemessecompor-
tamento social independente-
mente de crenças religiosas?

A origem mais provável é a
segunda, de acordo com um ar-
tigo científico publicado ontem
na revista Trends in Cognitive
Sciences. Os autores fazem uma
revisão dos estudos já publica-
dos sobre o tema e concluem
que nem a cooperação nem a
moralidade dependem da reli-
gião para existir, apesar de se-
rem influenciadas por ela.

“Acooperaçãoépossívelgra-
ças a um conjunto de mecanis-
mosmentaisquenãosãoespecí-
ficos da religião. Julgamentos
moraisdependemdessesmeca-
nismos e parecem operar inde-
pendentementedaformaçãore-
ligiosa individual”, escrevem os
autores. “A religião é um con-
juntode ideias que sobrevivena
transmissãoculturalporquepa-
rasita efetivamente outras es-
truturas cognitivas evoluídas.”

O artigo é assinado por Ilkka
Pyysiäinen,daUniversidadede
Helsinki, na Finlândia, e Marc
Hauser, dos Departamentos de
Psicologia e Biologia Evolutiva
Humana da Universidade Har-
vard, nos Estados Unidos.

Em entrevista ao Estado,
Hauserdissequeareligião“for-
nece apenas regras locais para
casosmuitoespecíficos”dedile-
mas morais, como posições so-
bre o aborto ou a eutanásia. Já
questões de caráter mais abs-
tratosãodefinidascombasenu-

ma moralidade intuitiva que
independe de religião.

Estudos em que pessoas
são convidadas a opinar so-
bre dilemas morais hipotéti-
cos mostram que o padrão
de julgamento dereligiosos é
igual ao de pessoas sem reli-
gião ou ateias. Em outras pa-
lavras: a capacidade de dis-
tinguir entre certo e errado,
aceitável e inaceitável, é in-
tuitiva ao ser humano e inde-
pende da religião, apesar de
sermoldadaporelaemques-
tões específicas.

“Isso pode sugerir como é
equivocado fazer juízos so-
bre a moralidade das pes-
soas com base em suas reli-
giões”,disseaoEstadoopes-
quisador Charbel El-Hani,
coordenador do Grupo de
PesquisaemHistória,Filoso-
fiaeEnsinodeCiênciasBioló-
gicas da Universidade Fede-
ralda Bahia. “Entre osateus,
assim como entre os religio-
sos, há a variabilidade usual
dos humanos. Há ateus tão
altruístas quanto Irmã Dul-
ce, assim como há religiosos
tão dados à desonestidade e
a faltas éticas quanto pes-
soas não tão religiosas.”

Segundo Hauser, o ser hu-
mano não tem uma propen-
são a ser religioso, mas sim a
buscar causas e propósitos
para o mundo ao seu redor –
o que muitas vezes acaba de-
sembocando em alguma for-
madedivindade.Nessecaso,
a religião seria um produto
da evolução cultural, e não
da evolução biológica. “O fa-
to de algo ser universal não
significa que faça parte da
nossa biologia”, diz o pesqui-
sador de Harvard.

Ele e Pyysiäinen sugerem
que “a maioria, se não todos,
dos ingredientes psicológi-
cos que integram a religião
evoluiu originalmente para
solucionar problemas mais
genéricos de interação so-
ciale, subsequentemente, foi
cooptada para uso em ativi-
dades religiosas.”

Ao estabelecer regras co-
letivas de conduta, a religião
funcionaria como uma ferra-
menta de incentivo e contro-
le da cooperação – tanto pelo
lado da salvação quanto da
punição. “Que a religião está
envolvidanacooperaçãonão
há dúvida. Mas dizer que ela
evoluiuparaessepropósito é
algocompletamentediferen-
te”, afirma Hauser. ●

SOCIEDADE

Mariângela Gallucci
BRASÍLIA

Em processo para tratar de
eventuais direitos decorrentes
doconcubinato,ministrodoSu-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) classificou a relação de
“clandestina” e afirmou que ela
poderiarepresentarumaamea-
ça à monogamia.

Na ação, a cabeleireira L.M.
de O., de Dourados (MS), pedia
que seu ex-amante A.D., com
quem se relacionou durante
dois anos, pagasse indenização
de R$ 48 mil por trabalhos do-
mésticos prestados. Ela argu-
mentou que havia largado seu
emprego, que lhe garantia R$ 1
mil mensais, por determinação
do concubino. A.D. é casado.

Osministros da 4ª Turmado
STJrejeitaramopedidoeacon-
denaramapagarR$1milrelati-
vos às custas do processo e aos
honorários dos advogados.

Paraosministros,oreconhe-
cimento do direito a uma com-
pensação financeira elevaria o
concubinatoaumníveldeprote-
çãomaissofisticadodoqueoca-
samento e a união estável. Eles
destacaram que no Brasil vigo-
ra o regime de monogamia.

RelatordocasonoSTJ,omi-
nistro Luis Felipe Salomão afir-
mou que atender ao pedido se-
ria um atalho para atingir os
bens da família legítima, o que
contraria a doutrina e a juris-
prudência. Também observou
que há diferenças entre a união
estável, uma relação afetiva

qualificada, espiritualizada,
aberta e assumida, e o concubi-
nato, geralmente “clandesti-
no”. Salomão ressaltou que A.
D.sustentouL.M. deO eajudou
atémesmonofinanciamentode
uma casa. Mas, para ele, a rela-
ção não tinha solidez compatí-
velcomo pedido.Segundoele,o
réunão dormia na casa daauto-
ra da ação, e esta “fazia sexo
com o requerido em motéis ou
quando com ele viajava”.

Salomão acrescentou que,
se o concubino tivesse retribuí-
do patrimonialmente os servi-
çosdaconcubina, issoseriapas-
sível de anulação. “Pode a espo-
sa pleitear o desfazimento de
doações realizadas no âmbito
das relações paralelas ao casa-
mento”, concluiu o ministro. ●

‘Religião fornece
apenas regras
locais para casos
muito específicos’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. A18.




