
COMBUSTÍVEL
Uso do etanol
pode ficar inviável
O Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) divulgou
ontem um boletim em que ava-

lia que o uso do etanol nos veí-
culos pequenos no País pode
ficar inviável economicamente.
O motivo é o fato de que no res-
tante do mundo a opção pa-
ra reduzir as emissões
dos gases de efeito es-
tufa tem sido por car-
ros elétricos. No en-
tanto, o Ipea conside-
ra que o etanol pode-
rá substituir combustí-
veis fósseis, como o die-
sel, no transporte de carga e
no transporte urbano, em que é
mais complicado usar veículos
elétricos (já que a operação nes-

ses casos ocorre por longos pe-
ríodos ininterruptos).

MÚSICA
Show pelo direito

dos animais
Um show no Sesc
Pompeia hoje, às 21
horas, quer sensibili-

zar as pessoas para os
direitos dos animais.

Participam Fernanda
Porto, Palavra Cantada e Re-

nato Teixeira, entre outros. As
atrizes Lúcia Veríssimo e Ga-
briela Duarte (foto) estarão pre-

sentes. O artista plástico Ale-
xandre Huber pintará um
painel da vida marinha.

COURO
Marcas estão atentas
a desmatamento
Uma nota de empresas como
Adidas, Nike, Timberland e
Puma afirma que elas pode-
rão cancelar compras se não
houver comprovação da ori-
gem do produto. Elas não
querem colaborar com o des-
matamento da Amazônia. /

AFRA BALAZINA

SAÚDE
Vigilância apura morte
de 19 bebês em Maceió
Em menos de uma semana, oito
bebês morreram após infecção
hospitalar na Maternidade Esco-
la Santa Mônica, em Maceió.
No mês, chega a 19 o número de
bebês mortos. Mesmo assim, o
diretor-geral da maternidade,
José Carlos Silver, declarou on-
tem que as mortes estão dentro
do “parâmetro neonatal”. “Não
sei porque esse assombro to-
do”, afirmou Silver. As causas
das mortes são investigadas pe-
la Vigilância Sanitária Estadual.

EDUCAÇÃO
Livro sobre sexo
é recolhido em PE
Antes de terminar de ser distri-
buído, o livro paradidático Ma-
mãe, Como Eu Nasci?, de Mar-
cos Ribeiro, autor premiado pe-
la Academia Brasileira de Letras
e referência nacional em educa-
ção sexual, começou a ser reco-
lhido pela Secretaria Municipal
de Educação do Recife. O livro
foi considerado “pornográfico”
pelo vereador evangélico André
Ferreira (PMDB).

PERNAMBUCO
MP pede exclusão de
analfabeto aprovado
Um candidato analfabeto pas-
sou num concurso da prefeitura
de Ribeirão (PE), respondendo
às questões de múltipla escolha
como se fosse um jogo de lote-
ria, o que levou o Ministério Pú-
blico a recomendar sua exclu-
são. Ele foi aprovado para o car-
go de agente patrimonial, que
exige o ensino fundamental.

Alvo de críticas,
presidente não
se manifesta

A Agência Ambiental Paulista
(Cetesb) acaba de concluir a
atualização das áreas contami-
nadas no Estado. Foram con-
tabilizadas 2.904 áreas com
contaminação até novembro
de 2009 – um aumento de 13%
em relação ao ano anterior. A

atividade mais poluidora são os
postos de combustível e, em se-
gundo lugar, estão as indústrias.
É importante localizar as áreas
problemáticas para evitar danos
ambientais, problemas de saúde
e o comprometimento da quali-
dade da água, por exemplo.
Eduardo Serpa, da Cetesb, ressal-
ta que, do total de áreas encon-
tradas, já foram descontamina-
das 929. Dessas, 110 já podem ser
usadas novamente e outras 819
ainda estão sendo monitoradas
– as áreas são avaliadas durante
quatro semestres antes de se-
rem liberadas para utilização.
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No dia seguinte à vitória no Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ), a fisioterapeuta Lídia
Brignol Guterres e a psicóloga
Luciana Reis Maidana, que ti-
veram reconhecido o direito
de compartilhar a adoção de
seus dois filhos, afirmaram ao
Estado que a decisão pode se
tornar um marco e inspirar ou-
tros casais homossexuais a se-
guirem o mesmo caminho.

Apesar disso, elas não preten-
dem se engajar em campanhas

ou deixar de lado a vida pacata
que levam em Bagé, no sul do Rio
Grande do Sul. Tanto pelos hábi-
tos discretos que cultivam quan-
to para proteger as crianças. “A
sentença é que se tornou famosa

e pode ser seguida para benefi-
ciar outros casais”, diz Lídia.

A fisioterapeuta e a psicóloga
estão juntas há 13 anos e adota-
ram dois meninos em 2002 e
2003. Nos registros, as crianças

aparecem apenas como filhos de
Luciana. O casal entendeu que
deveria alterar a documentação
para oferecer aos menores direi-
tos como pensão em caso de se-
paração e herança. O próximo
passo, se não houver nova con-
testação do Ministério Público,
será a adição do nome de Lídia
como mãe na certidão das crian-
ças. “Eu nunca deixei de me sen-
tir mãe, mas agora estou me sen-
tindo mãe também judicialmen-
te”, comemora Lídia.

A decisão também trouxe es-
perança para o presidente da As-
sociação Brasileira de Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (ABGLT), Toni
Reis. Há seis anos, ele tenta na
Justiça adotar duas crianças
com o companheiro de 20 anos
David Harrad. “Foi uma lição de
democracia. O reconhecimento
de que não queremos nem mais

nem menos que os demais ca-
sais. Apenas direitos iguais.
Acho que vamos realizar nosso
sonho ainda em 2010”, afirma.

Para o Presidente do Instituto
Brasileiro de Direito de Família
(IBDFAM), Rodrigo da Cunha
Pereira, a decisão do STJ repre-
senta uma evolução para o Direi-
to de Família. “Ajuda a avançar
em uma área em que não conse-
guimos por meio de lei. Diversos
projetos foram barrados por con-
cepções morais e moralistas.”

Mas o deputado Zequinha Ma-

rinho (PSC-PA) critica o fato de
o Judiciário tentar desempe-
nhar o papel de legislador. “Mas
os juízes também não podem ser
malhados porque há um vazio le-
gal. A lei, hoje, nem proíbe nem
autoriza a adoção por pares ho-
mossexuais. Justamente para
acabar com essa folga, entramos
com um projeto de lei”, diz ele,
autor de um texto que altera o
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) e proíbe a adoção
por casais homossexuais. “Visa-
mos a proteger a criança de so-
frer discriminação.”

Na avaliação da advogada Ana
Carla Harmatiuk, especialista
em direito homoafetivo, é pouco
provável que em um futuro pró-
ximo seja aprovada uma lei que
proíba ou libere expressamente
a adoção por homossexuais. “A
virada continuará acontecendo
por meio do Judiciário.”

Adriana Carranca

A Fundação Abrinq pelos Direi-
tos da Criança e do Adolescente
mergulhou numa crise após o
anúncio, ontem, do desligamen-
to em massa do Conselho Con-
sultivo, do fundador, o empresá-
rio Oded Grajew, e dos ex-presi-
dentes da organização Sérgio

Mindlin e Hélio Mattar. O moti-
vo são divergências com o presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração e Fiscal, Synésio Batista
da Costa, que se arrastam há qua-
se trêsanos. Três integrantes des-
se conselho também deixaram a
instituição em apoio ao grupo, as-
sim como o ex-presidente Fer-
nandoHenrique Cardoso, conse-

lheiro honorário. Em carta dirigi-
da a Costa, FHC pede que seu no-
me seja retirado da Abrinq.

“A fundação se afastou do fo-
co na questão das crianças e ado-
lescentes para se dedicar a núme-
ros. E maquiados. Quando você
olha de perto, os programas são
ocos. E isso é um grande desper-
dício para o capital humano que

a Abrinq construiu com muito es-
forço ao longo de 20 anos”, diz o
presidente do Conselho Consul-
tivo, o psicanalista Jorge Broide,
há 15 anos na Abrinq.

Os conselheiros acusam Cos-
ta de não consultá-los sobre par-
cerias e gastos no orçamento,
que em 2009 somou R$ 11,5 mi-
lhões, dos quais 71% doados por

empresas privadas. No organo-
grama da fundação, o Conselho
Administrativo é responsável
por assinar contratos e cheques.

Nos corredores das organiza-
ções do terceiro setor, ontem, o
comentário era de que a Abrinq
se transformara em uma “fábri-
ca de concessão de selos e só is-
so”, em referência aos progra-
mas Prefeito Amigo da Criança e
Empresa Amiga da Criança, que
estariam flexibilizando seus cri-
térios. O selo surgiu para estimu-
lar o cumprimento dos direitos

da infância, previstos no Estatu-
to das Criança e do Adolescente
(ECA), e serve como uma espé-
cie de atestado para os prefeitos
e empresas. “Mas, nessa adminis-
tração, passou a servir para cap-
tá-los”, diz Jorge.

O Conselho Consultivo tam-
bém critica a forma como foi con-
duzida a parceria da Abrinq com
a Save the Children. A organiza-
ção recebeu dos conselheiros
uma carta sobre os motivos do
desligamento. Dos 28 membros,
5 permanecem na Abrinq.

Casal gay comemora direito de registrar filhos

Divergência causa afastamentos na Abrinq

Cetesb registra
2.904 áreas
contaminadas
no Estado

Leia. Gelo flutuante está em
retração constante, diz estudo

estadão.com.br/planeta
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DIFERENÇAS
A onça-preta é uma variação
com mais melanina da
onça-pintada; as duas são
da mesma espécie (Panthera onca).}

Alvo das críticas, o presidente do
Conselho de Administração da
Abrinq, Synésio Batista da Cos-
ta, não quis dar entrevista. Nota
divulgada no site da entidade, no
fim da tarde, explicou apenas
que o Conselho de Administra-
ção é deliberativo e, portanto,
“compete-lhe fixar a orientação
geral e traçar as diretrizes” da en-
tidade, que “passa por maior pro-
fissionalização, despersonaliza-
ção” e busca novas fontes de re-
cursos no Brasil e exterior.

“A Abrinq vive uma crise de go-
vernança, com sérios riscos à
imagem da instituição e de todo
o setor”, diz Fernando Rossetti,
presidente do Grupo de Institu-
tos, Fundações e Empresas (Gi-
fe), que reúne os maiores investi-
dores sociais do País, entre eles a
Abrinq. Segundo a nota divulga-
da no site, 89% do orçamento de
2009 foi aplicado “nas ativida-
des fim da organização”, benefi-
ciando “275 mil”, número a ser
ampliado em parceria com a Sa-
ve the Children, que fará aporte
de US$ 5 milhões para projetos
com a entidade.

Além da fundação, Costa é pre-
sidente da associação de fabri-
cantes de brinquedos. Econo-
mista especializado em marke-
ting, tem no currículo as associa-
ções de produtos ópticos e de ins-
trumentos musicais, o Conselho
Regional de Economia e empre-
sas como a Estrela e o Instituto
da Qualidade do Brinquedo e de
Artigos Infantis, órgão que certi-
fica brinquedos. / A.C.

ALI JAREKJI/REUTERS

● Novo precedente
Depois que o TJ-RS decidiu a fa-
vor do casal de Bagé, em 2006,
outros Estados aprovaram a ado-
ção entre homossexuais. Agora
um novo precedente foi aberto
em instância superior.

Etanol. No lugar do diesel

CRISTIANO LAMEIRA/RBS

Juntas há 13 anos, elas
veem decisão do STJ de
dar a ambas status de
mãe no registro dos filhos
como marco histórico
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FALTAM 2 DIAS
PARA O LANÇAMENTO!

GARANTA HOJE SUA UNIDADE COM
CONDIÇÕES ESPECIAIS.

VEJA SÁBADO NESTE JORNAL

Paz. Casal vive em Bagé e não quer se engajar em campanhas
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