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União estável

P ara 46 casais do mes-
mo sexo que vivem
em São Paulo, ontem
foi uma noite espe-

cial. Pela primeira vez, uma
iniciativa do Poder Executivo

resultou em uma cerimônia cole-
tiva e gratuita de união estável
de casais homossexuais.

A maioria deles já vivia junto,
mas ainda sofria constrangimen-
tos pela falta de um documento

oficial para comprovar a união.
O evento foi possível por uma

ação conjunta da Secretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania,
da Defensoria Pública do Estado
de São Paulo e do 29.º Tabeliona-

to de Notas. O Centro de Tradi-
ções Nordestinas (CTN) ofere-
ceu o local e a festa, com decora-
ção, banda, bolo e champanhe.

Uma das noivas, a assessora
comercial Priscila Pires, de 24
anos, viu o evento como uma
oportunidade única. “É um privi-
légio muito grande comparti-
lhar minha felicidade com a feli-
cidade de outros 45 casais.” Ela
conta que assim que soube da ce-
rimônia, viu que seria imperdí-
vel. Ela namorava a assistente co-
mercial Kathlen Marrichi, de 31,
há dois anos. O casal esperava
cem convidados.

A coordenadora do Centro de
Integração da Cidadania da Se-

cretaria da Justiça (CIC), Maria
Isabel Cunha Soares, conta que
o órgão já tinha uma parceria
com o CTN em ações para pro-

porcionar documentos para a
população. “Como havia uma
demanda por união estável
nos postos do CIC, pensa-
mos: por que não juntar as
duas coisas?”

Para ela, o mais importante
é ter dois programas da Secre-
taria da Justiça – o CIC e a
Coordenação da Diversidade
Sexual – trabalhando para efe-
tivar uma política pública,
mostrando que quem mora
na periferia também pode usu-
fruir desse recurso.

“Principalmente no mun-
do LGBT, a proteção do direi-
to começa na região do cen-
tro. Na Vila Madalena, nos Jar-
dins, a população LGBT ainda
sofre muitos preconceitos,
mas tem outras armas para se
proteger. Já quem não tem
condições fica alijado desse
processo”, diz Maria Isabel.

A maior parte dos 46 casais
eram de baixa renda, diz ela.

Para o casal Junior, de 24
anos, a união estável significa
não ter mais problemas ao
apresentar o comprovante de
residênciaemnomedocompa-
nheiro Rafael, de 22. Eles já vi-
vem juntos há dois anos em
um relacionamento que tem
apoio das famílias. “Para mim,
significa muito, porque apesar
de ser só uma união estável, já
temos um documento para
provar que estamos juntos”,
diz Rafael.

Elesoube do eventopelo Fa-
cebook, quando alguém com-
partilhou um link da Secreta-
riadeJustiça. “Semprequisofi-
cializar, mas nunca imaginei
que seria dessa forma.”

A tabeliã Priscila Agapito, do
29º Tabelionato de Notas, ob-
serva que o fato de a cerimônia
ser realizada no CTN é signifi-
cativo, uma vez que o nordeste
é uma região que tem proble-
mas relacionados à homofo-
bia. “De fato, é um incentivo de
que agora é absolutamente le-
gal fazer esse tipo de escritu-
ra.” Ela observa que, mesmo
entre os homossexuais, ainda
existe desinformação sobre os
direitos relativos à união está-
vel./ MARIANA LENHARO

PLANETA

Pode haver vetos ao
Código, admite ministro

WASHINGTON

Uma pintura a óleo comprada
por uma mulher em um bazar
por US$ 7 em 2010, na Virgínia
Ocidental, nos Estados Unidos,
identificada como de autoria do
impressionista francês Pierre-
Auguste Renoir (1841-1919) e ava-
liada em pelo menos US$ 75 mil,
foi furtada de um museu em Bal-
timore, em Maryland, há mais de

60 anos, afirma a polícia local.
Agora, o museu que a abrigava na
época pretende reaver a obra.

Segundo a polícia de Baltimo-
re, um boletim de ocorrência de

17 de novembro de 1951 registra
o furto da tela On the Shore of the
Seine, de Renoir. O Baltimore
Museum of Art, que a expunha
na ocasião, também tem um re-

gistro da mesma data relatan-
do o furto, pelo qual foi indeni-
zado em US$ 2,5 mil.

A mulher que comprou o
quadro há dois anos, não iden-
tificada, diz que ele ficou guar-
dado durante esse tempo e
que só recentemente ela o le-
vou para ser avaliado por uma
casa de leilões, que verificou
ser de autoria do famoso pin-
tor. O leilão da tela estava pre-
visto para hoje, mas ele foi sus-
penso após um repórter do
Washington Post encontrar
evidências de que essa tela es-
tava emprestada para o mu-
seu de Baltimore desde 1937
por uma colecionadora.

“Achei que seria uma ques-
tão de tempo até que alguém a
reivindicasse, pois essas coi-
sas não desaparecem simples-
mente”, diz o ex-agente do
FBI Robert Wittman, especia-
lista em furto de obras de arte.
/ AP

Quadro de Renoir comprado por
US$ 7 foi furtado há 60 anos
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Pesquisa liga
área do cérebro à
sensação de apego
Neurocientistas brasileiros estudam mecanismos cerebrais
envolvidos nos distúrbios psiquiátricos, como depressão pós-parto

MARCOS DE PAULA/AE
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● Chancela oficial

PRISCILA AGAPITO
TABELIÃ DO 29º TABELIONATO
“O que essa cerimônia tem de
bacana é que foi uma iniciativa
do governo, em um lugar como o
Centro de Tradições
Nordestinas. Ficamos
extremamente satisfeitos porque
é como se tivesse mesmo uma
chancela do Estado.”

Venilson Ferreira
AGÊNCIA ESTADO

O ministro da Agricultura, Men-
des Ribeiro Filho (PMDB-RS),
não descartou a possibilidade de
a presidente Dilma Rousseff ve-
tar trechos do texto da Medida
Provisória do Código Florestal
aprovado nesta semana pelo Se-
nado Federal. Ele argumenta
que existem questões técnicas
que podem ser vetadas após dis-
cussão do texto pelo Poder Exe-

cutivo. “Onde a maioria do go-
verno estiver, estará o ministro
da Agricultura”, disse ele.

Mendes Ribeiro destacou que
o importante é que “com ou sem
veto da presidente Dilma Rous-
seff, teremos um novo Código
Florestal, que acabará com a in-
segurança jurídica no campo”.

Ele lembrou que foi criticado
porque defendeu o veto na ques-
tão das áreas de preservação per-
manente no texto aprovado pelo
Congresso Nacional no final do
ano passado. “A Câmara dos De-
putados havia errado, pois a deci-
são prejudicava o pequeno pro-
dutor. A medida provisória baixa-
da pela presidente Dilma corri-
giu, aperfeiçoando o texto”, afir-
ma o ministro.

CERIMÔNIA UNE
46 CASAIS HOMOSSEXUAIS
A festa, realizada no Centro de Tradições Nordestinas (CTN),
na zona norte, foi a primeira a ser promovida pelo Poder Executivo

Clarissa Thomé / RIO

Estudo de neurocientistas bra-
sileiros abre caminho para aju-
dar a compreender os meca-
nismos envolvidos em distúr-
bios psiquiátricos, como a de-
pressão pós-parto e transtor-
nos de personalidade.

A pesquisa, coordenada pelos
neurocientistas Jorge Moll Neto,

Ricardo de Oliveira e Patrícia Ba-
do, do Instituto D’Or, identifi-
cou, com imagens de ressonância
magnética,quaisestruturasdocé-
rebroestão relacionadas aosenti-
mento de apego e ternura. O tra-
balho foi publicado no periódico
Journal of Neuroscience.

O estudo acompanhou 27 pes-
soas, com idades entre 20 e 35
anos. Os pesquisadores liam ce-

nários com situações positivas e
negativas a respeito de situações
familiares, mas também ques-
tões de trabalho. Enquanto isso,
uma equipamento de ressonân-
cia magnética captava imagens
do cérebro em funcionamento.

“Queríamos identificar as
áreas do cérebro que respondem
ao sentimento de ternura, conhe-
cido como mecanismo de afilia-

ção, que faz as pessoas se apega-
rem umas às outras”, explicou
Moll Neto. “Muitos trabalhos já
mostraram imagens do cérebro
reagindo a situações positivas
ou negativas. Mas não havia ne-
nhum controle para saber se era
uma resposta emocional genéri-
ca ou se tinha o componente de
apego, que é a afiliação.”

Ao comparar o resultado das
imagens, os pesquisadores pude-
ram perceber que a região septo-
hipotalâmica,áreadetransiçãoen-
tre o hipotálamo e a região septal,
que fica na base do cérebro, era
ativada diante de cenários como a
doençadeumirmãoouahomena-
gem do filho. Essa região do cére-
bro não reagia diante do anúncio
de uma promoção no trabalho ou
demissão súbita, embora a notícia
positivatenhaativado oscircuitos
de recompensa no cérebro.

“O hipotálamo é a área mais
central, envolvida em regulação
de resposta de sobrevivência, co-
mo, por exemplo, alimentação,
resposta sexual, agressão. É o
centro da motivação do cérebro
humano. Já a região anterior, a
septo-hipotalâmica, tem papel

mais específico nos mecanis-
mos sociais, de apego. Em ca-
mundongos, se você danificar es-
sa região, a mãe não cuida mais
da cria”, explicou Moll Neto.

Circuitos. Para o neurocientis-
ta, a pesquisa aponta para circui-
tos cerebrais que poderão ser in-
vestigados com mais detalhes
em algumas patologias, como de-
pressão pós-parto, em que a mãe
não consegue ter apego ao bebê.
“Isso também pode ocorrer com

distúrbios de personalidade,
com comprometimento social
grande. Psicopatas são capazes
de ter sentimentos positivos e
negativos, mas não experimen-
tam remorsos. É possível que es-
sas pessoas tenham alteração
nesse circuito cerebral”, afirma.

Nas próximas etapas do estu-
do, os pesquisadores vão tentar
estimular esse sentimento de afi-
liação. Uma das linhas de traba-
lho usa a técnica chamada de neu-
rofeedback. Durante a ressonân-
cia, a pessoa submetida ao teste
saberá o grau de ativação da re-
gião septo-hipotalâmica enquan-
to imagina os cenários propos-
tos pela equipe. “Ele tentará ma-
nipular esse grau de ativação vo-
luntariamente”, diz Moll Neto.

Em outra linha, será testado
tratamento com o hormônio oci-
tocina, liberado naturalmente
durante o parto. “A ocitocina li-
berada no organismo tem a fun-
ção de contrair o útero, mas tam-
bém tem efeito neurotransmis-
sor no cérebro, estimulando a
tendência de se apegar à cria”,
acrescenta. Os dois estudos ain-
da estão sendo desenhados.

Expectativa. Noivas aguardam o momento de oficializar a união estável. À direita, Priscila Pires e Kathlen Marrichi, que já moram juntas há dois anos

Pesquisa. O neurocientista
brasileiro Jorge Moll Neto

Sumido.
Paradeiro
do quadro
foi mistério
durante
décadas

Pintura adquirida em um
bazar nos Estados Unidos
foi furtada de um museu
de Baltimore em 1951,
afirma polícia da cidade
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A29.




