
NOVO VAZAMENTO
Rompimento de
oleoduto polui rio
Bombas absorventes e barreiras
de contenção estão sendo usa-
das para despoluir o Rio Kalama-
zoo, no Estado americano de

Michigan. Um oleoduto da em-
presa Enbridge Energy Partner
se rompeu no início da semana
e deixou vazar 820 mil galões de
petróleo. A contaminação se
estende por uma área de 50 km
ao longo do rio e ameaça o abas-
tecimento público de água.

ECOSSISTEMAS
Fitoplâncton dos mares
cai 1% ao ano
A quantidade de fitoplânc-
ton dos oceanos dimi-
nui 1% por ano, na
média dos últimos
cem anos, segundo
estudo publicado
nesta semana pela
revista Nature. O
estudo alerta sobre
os efeitos da redução
destes micro-organismos
na estrutura dos ecossistemas
marinhos. Segundo cientistas
do Instituto para a Pesquisa Cli-
mática da Alemanha, a redução
de fitoplâncton dos oceanos
está ligada ao aquecimento glo-
bal. O fitoplâncton tem grande
importância para o equilíbrio
da vida na Terra, pois os micro-
organismos produzem grande
parte do oxigênio da atmosfera.

EDUCAÇÃO
Inscrições para pós
em agricultura verde

A Universidade Federal
de São Carlos (UFS-

Car) recebe, na ter-
ça e na quarta-fei-
ra, inscrições pa-
ra aluno especial
na pós-gradua-

ção em Agricultu-
ra e Meio Ambien-

te, no câmpus de Ara-
ras (SP). Informações

em cca.ufscar.br. / ANDREA

VIALLI, com EFE e REUTERS
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Um avô e um aposentado fazem
parte dos dois primeiros casais
homossexuais que oficializaram
sua união ontem, após a aprova-
ção da lei na Argentina que per-
mitiu o casamento civil entre
pessoas do mesmo sexo.

Os primeiros a se casarem fo-
ram o aposentado Miguel Angel
Calefato, de 65 anos, e o arquite-
to José Luis David Navarro, de
54, em Frías, uma cidade de 20
mil habitantes na província de
Santiago del Estero, no norte do
país. “Estamos juntos há 27
anos, então isso, para nós, é ape-
nas uma cerimônia legal. Mas foi
uma grande vitória a aprovação
da lei”, afirmou Navarro a uma

rede de TV local.
Na capital Buenos Aires, o em-

presário de artistas Alejandro
Vanelli, um avô de 61 anos, e o
ator Ernesto Rodríguez Larrese,
de 60, oficializaram sua união
no mesmo cartório onde tive-
ram a união negada três anos
atrás. Como padrinhos, o casal
contou com vários atores conhe-

cidos na Argentina.
“Quero dizer a todos os homo-

fóbicos que não acontecerá nada
que os prejudique”, afirmou Lar-
rese, logo após dizer o sim. Os
dias que antecederam a votação
da lei foram marcados por inú-
meros protestos organizados pe-
la Igreja Católica, religião majori-
tária na Argentina, e por organi-

zações contrárias à medida.
Vanelli cumprimentou seus

netos e expressou orgulho por
estar entre os primeiros a fazer
valer a nova legislação, votada
pelo Senado após extenso deba-
te no dia 15 e pioneira na Améri-
ca Latina. A lei, que reforma o
Código Civil ao trocar a fórmu-
la “marido e mulher” por “con-
traentes”, tem alcance nacional
e iguala os direitos dos casais
homossexuais e heterosse-
xuais, incluindo os direitos de
adoção, de herança e de benefí-
cios sociais.

“Não pensamos em adotar,
mas estamos totalmente de acor-
do com a possibilidade de ado-
ção de qualquer casal que esteja
em condições de fazê-lo”, com-
pletou Navarro.

Corrida. A aprovação da lei ge-
rou uma corrida no país entre os
casais gays. Vanelli e Larrese se-
riam os primeiros a se casarem,
no próximo dia 13, mas, ao fica-
rem sabendo que casais do inte-

rior planejavam oficializar sua
união antes dessa data, adianta-
ram a cerimônia. Mesmo assim,
o casamento ocorreu após o rea-
lizado na cidade de Frías. Navar-
ro se disse surpreso com o adian-
tamento e afirmou: “o nosso es-
tava programado.”

Mas, no final das contas, ne-
nhum desses dois casais pode
ter sido o primeiro a se benefi-
ciar da nova lei. Segundo a direto-
ra do Registro Civil da cidade de
Mendoza, Olga Videla, não foi
cumprido o prazo de oito dias
úteis após a publicação de uma
lei no Diário Oficial argentino.
Em sua opinião, a lei passa a vigo-
rar somente hoje e, por isso, am-
bas as cerimônias seriam “ile-
gais” e “inconstitucionais”.

Um casal de chilenos anteci-
pou para a meia-noite de hoje a
sua cerimônia de casamento, na
esperança de ser o pioneiro no
país. Giorgio Nocentino, desig-
ner de 44 anos, e Jaime Zapata,
comerciante de 52, vivem juntos
há 22 anos e decidiram adiantar
por algumas horas a cerimônia,
inicialmente prevista para a ma-
nhã de hoje, e assim garantir o
primeiro lugar. / EFE

O governo dos Estados Uni-
dos anunciou ontem a reaber-
tura da área de pesca no Esta-
do da Louisiana, fechada des-
de abril por causa do vazamen-
to de óleo da British Petro-
leum (BP) no Golfo do Méxi-
co. “Estamos satisfeitos de po-
der ajudar a Louisiana a rea-
brir suas águas aos pescado-
res comerciais”, declarou a co-
missária da Administração de
Alimentos e Medicamentos
dos Estados Unidos (FDA),
Margaret Hamburg.

A zona reaberta para a pes-
ca vai do delta do Rio Mississi-
ppi até a fronteira com o Esta-
do do Mississippi.

A comissária se reuniu nes-
ta semana com pescadores da

região em New Orleans, na Loui-
siana, que pediram informações
sobre as garantias da qualidade
da pesca e insistiram que os con-
sumidores tenham acesso a es-
sas certificações.

O futuro executivo-chefe da
BP, Bob Dudley, disse, durante
visita ao Mississippi, que a com-
panhia não abandonará os mora-
dores do golfo e assumirá a res-
ponsabilidade pelo desastre cau-
sado pelo vazamento.

Segundo Dudley, a operação
para vedar o poço de onde vaza
petróleo deve começar na terça-
feira. A BP anunciou nesta sema-
na um plano para vender parte
de seus ativos para bancar os cus-
tos relacionados ao vazamento
de petróleo no Golfo do México.

Casais gays oficializam uniões na Argentina

EUA anunciam reabertura
de área de pesca na Louisiana

● No Brasil, homossexuais pode-
rão declarar seus parceiros co-
mo dependentes no Imposto de
Renda. A nova regra beneficiará
casais gays que tenham registro
de união estável, segundos fon-
tes ligadas à Receita Federal. A
inclusão de dependente na decla-
ração do IR reduz o imposto a
pagar pelo contribuinte.

O parecer de autorização, com
os detalhes da medida, será pu-
blicado no Diário Oficial da União
na próxima semana.

A decisão, da Receita e da
Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, saiu após a consulta
de uma servidora pública, que
desejava incluir sua companhei-
ra, isenta de imposto, em sua
declaração. O ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, também
teria se mostrado favorável ao
parecer.

ENTREVISTA

Junto a um pacote lançado na
semana passada para fechar o
cerco contra irregularidades
nas fundações de apoio, medi-
da é elogiada pelo ministro do
Tribunal de Contas da União,
Aroldo Cedraz de Oliveira.
“Elas são um marco; darão
transparência e agilidade”, diz.

● As fundações foram blindadas
contra irregularidades?
As regras da MP trarão mais
transparência. Fundações fo-
ram criadas para dar mais agili-
dade para instituições, mas os
abusos foram inúmeros. Agora
está mais fácil acompanhar, as
normas estão mais específicas.

● O senhor acha que fundações
ainda são necessárias?
Por enquanto, sim, mas com no-
vos instrumentos dados às uni-
versidades, a tendência é que o
papel das fundações se esvazie.

● É correto um professor de tem-
po integral receber por outras
atividades?
Considero que sim. Mas é preci-
so de regras claras. Essa ativida-
de extra deve ser feita em pro-
porções menores, a instituição
tem de estar de acordo e, princi-
palmente, todos devem saber
em que local o professor exerce
a atividade e quanto recebe.

Leia. Bolsão de água dentro de
geleira ameaça vale na França

LEO LA VALLE /EFE
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Professores universitários
que trabalham em regime de
dedicação exclusiva poderão
participar – e receber – de con-
selhos, além de ganhar cachês
por palestras, conferências e
atividades artísticas. As pro-
postas integram uma minuta
de projeto de lei apresentada
pelo governo para regulamen-
tar a carreira docente nas insti-
tuições federais.

Preparado ao longo dos últi-
mos dois anos, o texto, com 46
artigos, traz regras mais precisas
para essa prática comum, mas
que há tempos era condenada pe-
lo Tribunal de Contas da União.
“Normas mais claras eram indis-
pensáveis”, afirmou o ministro
do TCU, Aroldo Cedraz.

As mudanças propostas não
são mais rígidas ou mais flexí-
veis do que a situação atual. Pe-
las regras das universidades ho-
je, a liberdade para professores
em dedicação exclusiva exercer
outras atividades é praticamen-
te inexistente. Mas, na prática,
essas restrições quase nunca fun-
cionavam. Usando recurso das
fundações, professores conse-
guiam exercer uma série de ativi-
dades, como consultorias por

longos períodos em horários
muitas vezes incompatíveis com
sua jornada nas faculdades.

A proposta, apresentada sema-
na passada para a diretoria do
Sindicato Nacional dos Docen-
tes das Instituições de Ensino Su-
perior (Andes), prevê mudanças
na carreira, como a criação do
professor sênior. “Ele ficaria no
mesmo patamar que o professor
titular”, afirma o secretário de
Recursos Humanos do Ministé-
rio do Planejamento, Duvanier
Paiva Ferreira. A medida, segun-
do ele, pretende ampliar o incen-
tivo para progresso na carreira.

O secretário executivo da As-
sociação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Federais de
Ensino Superior (Andifes), Gus-
tavo Balduíno, disse ser favorá-
vel à regulamentação das ativida-

des realizadas fora das universi-
dades. “Por que não ter direito
de participar e receber, por
exemplo, de um conselho da Pe-
trobrás? Professores têm contri-
buição para sociedade, que pode
ser feita não apenas por meio das
aulas na universidade.”

Além de tornar mais claras as
formasde participação de profes-
sores, a proposta prevê que todo
pagamento extra tem de ser fei-
to por meio do sistema oficial da
União, como forma de evitar que
profissionais ganhem além do te-
to constitucional. Algo que pode-
ria ocorrer quando profissionais
recebiam, por exemplo, via fun-
dações de amparo à pesquisa –
cujas regras de funcionamento
foram alteradas em medida pro-
visória, editada semana passada.

A minuta viria para completar
a mudança, que integra o pacote
para ampliar a autonomia univer-
sitária. Entre as regras previstas,
estão mecanismos para paga-
mento de projetos de pesquisa e
extensão – algo que antes era fei-
to nas fundações.

Discórdia. A ideia do governo é
apresentar o projeto de lei de-
pois das eleições. Antes, deverão
ser feitos debates com setores in-
teressados. A primeira reunião

está marcada para o fim de agos-
to. Muita polêmica ainda está
por vir. “É um texto que prejudi-
ca aposentados e provoca uma
corrida de docentes para finan-

ciamento de pesquisas”, resume
o primeiro-vice-presidente da
Andes, Luiz Henrique Schuch.

Para ele, a saída para melhor
remuneração de professores

não é a participação em ativida-
des extra. “Não é essa a nossa
missão. O que o governo precisa
definir é qual é o projeto de uni-
versidade que ele quer.”

● Faça a sua parte
Retire seu celular da tomada
quando ele atingir a carga
completa. Se não fizer isso,
o aparelho continuará
consumindo energia elétrica.

LUIZ HENRIQUE SCHUCH
VICE-PRESIDENTE DA ANDES
“O método usado foi totalmente
incorreto. Eles fizeram o projeto
sem nenhuma discussão prévia
com a categoria. Em todos os
aspectos, a proposta é ruim
para professores.”

Projeto regulariza
atividade extra de
professor federal
Minuta de texto elaborado pelo governo define as atividades
remuneradas permitidas a docentes de instituições federais
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● Polêmica

EXÓTICO

40%
É A QUEDA NA

MASSA DE
FITOPLÂNCTON
DOS OCEANOS

DESDE OS ANOS
195O

Homossexuais
serão aceitos como
dependentes no IR

Filhote de aardvark (Orycteopus afer) teve de ser
criado pelos tratadores do zoo de Berlim após
ser ferido por sua mãe. O mamífero, que lembra
um porco, é nativo da Savana africana. Suas
unhas são sob medida para quebrar cupinzeiros.

Reforma do Código Civil
que iguala direitos de
homossexuais e
heterossexuais gera
corrida por casamentos

União. Larrese (à dir.) e Vanneli mostram suas alianças

Dedicação exclusiva. Docentes das federais poderão participar de conselhos e dar palestras

Aroldo Cedraz de Oliveira,

Ministro do TCU defende
ganho adicional para docentes

REBECCA COOK/REUTERS
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Ministro do Tribunal de Contas da União

Vazamento. Sistema absorve óleo no Rio Kalamazoo (EUA)

STEPHANIE PILICK/AFP
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