
Maioriadascatólicasdefende
abortonocasodaanencefalia
Dados são de uma pesquisa feita pelo Ibope e
encomendada pelas Católicas pelo Direito de Decidir
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●● O QUE É: Programa de bolsa
de estudo para curso de gra-
duação e especialização em
instituições privadas.

●● CRITÉRIOS: Em instituições
não beneficentes, podem con-
correr à bolsa integral quem
tem renda familiar per capita de
até 1,5 salário mínimo. Para a
bolsa parcial, a renda não pode
ser superior a 3 salários míni-
mos. Nas beneficentes, concor-
rem estudantes cuja renda fami-
liar per capita não seja superior
à mensalidade do curso, e no,
máximo de 3 salários mínimos.

●● RESULTADOS: Na primeira
etapa, serão divulgados dia 20.
Na segunda, dia 3 de janeiro.

ENSINO SUPERIOR

Lígia Formenti
BRASÍLIA

O Ministério da Educação
(MEC) começou ontem a re-
ceber inscrições de alunos in-
teressados em concorrer ao
ProUni. O programa, que ain-
da tramita no Congresso, pre-
vê a concessão de bolsas de
estudo integrais ou parciais
para cursos de graduação e es-
pecialização em instituições
particulares de ensino supe-
rior – com ou sem fins lucrati-
vos. As inscrições têm de ser
feitas pela internet até o dia
17. Alunos que não forem se-
lecionados nesta primeira eta-
pa poderão participar de uma
nova seleção, para a qual esta-
rão disponíveis bolsas rema-
nescentes. A inscrição para a
segunda etapa deverá ser rea-
lizada entre os dias 20 e 31
deste mês.

Para concorrer às vagas do
ProUni, o aluno tem de ter rea-
lizado o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de 2004
e ter renda familiar per capita
de até 3 salários mínimos. É
preciso, ainda, que o estudante
tenha cursado ensino médio
completo em escola pública
ou que ele tenha feito o curso
em instituição particular, mas
com bolsa integral. Portadores
de deficiência física também
podem participar, sem necessa-
riamente ter recebido bolsa in-
tegral em escolas particulares
ou ter cursado ensino médio
em escolas públicas.

Todas as instituições cre-
denciadas no ProUni vão ofe-
recer acesso à internet aos
candidatos. O ProUni tam-

bém tem uma rede que coloca
à disposição dos candidatos
da comunidade o acesso à in-
ternet. Para saber o local
mais próximo da residência,
o estudante tem de ligar para
o ☎ 0800-61-6161.

Os resultados serão divul-
gados dia 20, nas instituições
de ensino que participam do
ProUni e pelo endereço do
MEC na internet (www.mec.
gov.br/prouni). O candidato
também terá acesso ao resulta-
do por meio de consulta tele-
fônica (pelo mesmo número
citado anteriormente), me-
diante a informação do núme-
ro de inscrição do Enem.

Depois da pré-seleção, os
candidatos terão de compare-
cer às instituições entre 3 e 20
de janeiro de 2005 para com-
provar as informações presta-
das na ficha de inscrição. ●

O PROUNI

SOCIEDADE

Simone Iwasso

A maioria das mulheres católicas,
70%, acha que grávidas de fetos
anencéfalos, sem cérebro e sem
chances de sobrevivência fora do
útero, devem ter o direito de optar
entre interromper a gestação ou
mantê-la até o fim. Para 80% de-
las, obrigar a mulher a continuar
com essa gravidez contra a sua
vontade é uma tortura. A opinião
contraria a posição oficial da Igre-
ja Católica, que defende que a in-
terrupção é um ato contra a vida.

Os resultados são de uma
pesquisa feita pelo Ibope entre
os dias 24 e 29 de novembro,
com uma amostragem de 2.002
pessoas em 140 municípios do
País. O levantamento foi enco-
mendado pelo grupo Católicas
Pelo Direito de Decidir, com as-
sessoria técnica da Universidade
de Brasília (UnB).

A discussão a respeito da anen-
cefalia começou no primeiro se-
mestre deste ano, quando ominis-
tro do Supremo Tribunal Federal
Marco Aurélio de Melo conce-
deu uma liminar permitindo que
as mulheres grávidas de fetos
com anencefalia interrompam a
gestação. A liminar, porém, foi
derrubada pelos outros ministros

– que deverão julgar o caso no
ano que vem.

“A pesquisa mostra que os ca-
tólicospensam diferente dahierar-
quia da Igreja nesse caso”, diz
Dulce Xavier, das Católicas.
“Não nos é desconhecido que há
católicos favoráveis ao aborto;

contudo, permanece a posição ofi-
cial da moral católica, que é con-
trária ao aborto e favorável ao res-
peito pela vida, não importando
que tenha muitos ou poucos dias,
horas ou minutos”, diz o secretá-
rio-geral da CNBB, d. Odilo
Scherer. ●

DIREITO DE OPTAR

Fonte: Ibope ArtEstado

Você concorda ou não que uma mulher grávida de um feto sem
cérebro possa interromper a gestação, caso queira?

Total Mulheres por religião que concordam
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É uma tortura obrigar a mãe a manter a gestação de
um feto sem cérebro até o final contra sua vontade?
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