
●●● Um juiz da Corte Superior da
Califórnia considerou ontem in-
constitucional a proibição esta-
dual da união homossexual. A de-
cisão abre caminho para que ou-
tro Estado permita o casamento
entre pessoas do mesmo sexo, já
autorizado em Massachusetts. O
juiz afirmou não haver “propósito
racional” para a proibição, em re-
posta à ação impetrada por 12 ca-
sais depois que a lei anulou 4 mil
uniões homossexuais autorizadas
pela prefeitura de San Francisco.

●●● O progressivo derretimento
das geleiras do Himalaia, causado
pelo aquecimento global, pode
provocar escassez de água que
afetaria milhões de pessoas na
Ásia, advertiu ontem o Fundo
Mundial para a Natureza
(WWF). O degelo inicialmente
causará o aumento do nível dos
rios e depois de alguns anos o ní-
vel diminuirá. A WWF alerta pa-
ra a redução das emissões de ga-
ses que contaminam a atmosfera
e geram o aquecimento. EFE

●●● A região de Abruzzo, na Itá-
lia, presenteará o papa em 18 de
maio, dia em que completará 85
anos, com uma montanha nos
Apeninos, confirmou ontem o
prefeito de Áquila, Biagio Tem-
pesta. O monte, de 2.400 me-
tros, será batizado como João
Paulo II e o caminho que leva ao
cume, de Papa Wojtila. O papa,
que voltou ao Vaticano anteon-
tem à tarde, após 18 dias no hos-
pital, passou ontem o dia recolhi-
do em seus aposentos. DPA
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JUSTIÇA

SANTA MARIA

O garoto que acusa Michael Jack-
son de abuso sexual sofreu on-
tem forte pressão do advogado
Thomas Mesereau, durante de-
poimento no julgamento do astro
pop, no tribunal de Santa Maria,
na Califórnia. Mesereau, que de-
fende Jackson, assegurou ao jura-
do que o jovem, que tem agora
15 anos, contou várias vezes ao
seu professor que o artista nunca
o havia assediado e sempre o tra-
tara bem.

Na semana passada, o adoles-
cente incriminou duramente o
cantor e descreveu como Jackson
o tocou de forma imprópria, o in-
centivou a praticar masturbação
e lhe deu grandes quantidades de
bebida alcoólica. Tudo isso teria
ocorrido no rancho do cantor, o
Neverland, no início de 2003,
quando o menor, então com 13
anos, convalescia de câncer.

Na quinta-feira, após breve in-
terrogatório de Mesereau, no en-
tanto, o garoto perdeu sua segu-
rança inicial e entrou em contradi-
ções. O objetivo de Mesereau é
apontar essas incongruências, na
tentativa de semear a dúvida en-
tre os jurados quanto à credibili-
dade no depoimento do jovem.

Jackson, de 46 anos, responde
a dez acusações, quatro por abu-
so sexual de menor. Duas são as
apontadas pelo garoto e duas por
um irmão dele. O artista nega as
acusações, mas, se for considera-
do culpado, pode ser condenado
a até 21 anos de prisão.

O garoto, de origem hispânica,
falou com naturalidade no tribu-
nal, sem o nervosismo que prece-
deu o testemunho de seus irmãos

e os fez perder a credibilidade.
Ao interrogá-lo, o advogado

de defesa se deteve num dos
momentos mais delicados da
declaração do menor, quando
este ressaltou que o cantor ha-
via justificado a masturbação
dizendo-lheque era algoneces-
sário se não quisesse estuprar
uma mulher. Mesereau relatou
ao jurado que o garoto havia
usadoamesma fraseno seupri-
meiro depoimento à polícia,
mas como algo que sua avó
lhe havia dito. “Por que você
mudoua história?”, perguntou-
lhe. “Não mudei nada, porque
Michael já tinha me dito isso
antes”, respondeu o menino.

A tomada de depoimentos
das principais testemunhas de
acusação poderia estender-se
até hoje, segundo o canal Fox
News. A próxima testemunha
a depor seria a mãe do garoto.
Em sua exposição de abertura,
o advogado de Jackson acusou
a família do jovem de mentir e
inventar as acusações para ex-
torquir dinheiro do artista.

Ontem, Michael Jackson
chegou pontualmente ao tri-
bunal, com os pais. Vestia
um casaco vermelho e, de-
monstrando calma, saudou
os fãs que o aguardavam. Na
quinta-feira, ele apareceu no
tribunal com mais de uma ho-
ra de atraso, vestindo pijama
e com o cabelo em desalinho,
causando certa agitação. A
justificativa foi que, por cau-
sa de fortes dores nas costas,
tinha antes passado pelo hos-
pital. Por pouco, o atraso não
terminou com uma detenção
e a revogação da fiança, gra-
ças à qual ele está sob liberda-
de condicional. ● DPA e EFE
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EDUCAÇÃO

Gilse Guedes
BRASÍLIA

Pesquisa do Fórum Nacional de
Pró-Reitores de Assuntos Comu-
nitários e Estudantis (Fonaprace)
revela que 84,5% dos estudantes
de graduação das universidades
federais têm renda familiar de até
R$ 2.804 e 60% dependem do
transporte coletivo. E quase meta-
de pertence às classes C, D e E
(42,8%) e contribui para o orça-
mento familiar (44%). Segundo a
Fonaprace, o estudo socioeconô-
mico e cultural dos alunos derru-
ba a tese de que apenas ricos con-
seguem vagas nestas instituições
e serve de base para negociações
por mais recursos públicos para
assistência estudantil.

“Conseguimos mostrar que a
maior parte dos estudantes preci-
sa de apoio financeiro e, por isso,

são necessários recursos espe-
cíficos para os programas”,
afirmou acoordenadora doFo-
naprace, Thérése Hofmann.

Com base numa amostra de
33.958 estudantes matricula-
dos no segundo semestre de
2003 e primeiro de 2004, o es-
tudo mostra que as mulheres
representam 53,2% e 59,4%
têm cor de pele branca. Os ne-
gros são 5,9% e os pardos,
28,3%. Nas classes C, D e E,
os estudantes negros são 8,6%
e os pardos, 35,1%.

A pesquisa mostra que onú-
mero de estudantes negros e
pardos varia conforme a re-
gião. No Norte, 6,8% são ne-
gros e 51,6% pardos. No Su-
deste, 4,7% são negros e
20,6% pardos. O critério usa-
do para mapear os estudantes
conforme a cor segue o mode-
lo adotado pelo IBGE, que res-
peita a autodeclaração. ●

SOCIEDADE

Lígia Formenti
BRASÍLIA

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) pediu ontem ao Minis-
tério da Saúde a suspensão da pu-
blicação da norma técnica sobre o
aborto em casos de estupro. A
idéia da OAB é discutir o acrésci-
mo de um dispositivo para prote-
ger médicos de uma possível acu-
sação criminal, no caso da realiza-
ção do aborto em mulheres que
não tiverem um Boletim de Ocor-
rência (BO) informando o estu-
pro.“Não queremos que o gover-
no recue.Apenas aperfeiçoeanor-
ma técnica”, justificou o conse-
lheiro da OAB Ademar Rigueira,
relator do assunto.

Numa conversa telefônica on-
tem com Rigueira, a diretora do
Departamentode AçãoProgramá-
tica e Estratégica do Ministério
daSaúde, Teresa Campos, prome-
teudiscutir o assuntocomominis-
tro da Saúde, Humberto Costa. A
resposta deverá ser dada nos pró-
ximos dias.

Na norma técnica, o Ministério
da Saúde diz não ser necessária a
apresentação de um BO para a
realização do aborto num dos ca-
sos previstos em lei, que é da gra-
videz resultante de estupro. O dis-
positivo anterior, preparadono go-
verno Fernando Henrique Cardo-
so, indicava a necessidade da
apresentação do BO. Mesmo an-
tes de publicada, a norma técnica
já provoca polêmica. O presiden-
te do Supremo Tribunal Federal
(STF), Nelson Jobim, considera
que a ausência do BO torna o mé-

dico suscetível a uma acusação
de prática de aborto.

Ontem, o Conselho Federal da
OAB discutiu a mudança nas re-
gras para atendimento de mulhe-
res vítimas de estupro. A posição
formalda entidade, noentanto, so-
mente deverá ser concluída na
próxima reunião do conselho, em
abril.

OConselho Federal deMedici-
na ainda vai formar uma comis-
são para discutir a norma técnica
do ministério. Para a OAB, o
ideal seria que o assunto fosse de-
batido entre advogados, Ministé-
rio Público e Conselho Federal de
Medicina e Ministério da Saúde.

IGREJA
O secretário-geral da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), d. Odilo Scherer, criti-
couontem anorma técnica do Mi-
nistério da Saúde sobre o aborto.
Para ele, ao tornar desnecessária a
comprovação da violência contra
a mulher, a medida abre possibili-
dade para a realização de todos os
tipos de aborto. “E acaba legali-
zando todas as clínicas clandesti-
nas. Não é atribuir demasiada
competência a uma norma técni-
ca do Executivo?”, indagou.

Para d. Odilo, a mulher vítima
deabortodeve receber atendimen-
toe atençãoda sociedade, quepas-
sa por oferecer ajuda psicológica.
Mas, completa, nos casos em que
o estupro resulta numa gravidez,
o aborto não resgata sua dignida-
de e, sim, acrescenta mais um dra-
ma à história da mulher.

Scherer argumenta que o estu-
pro deve ser prevenido e, ao mes-
mo tempo, reprimido com força

da lei. “Não pode o estupro se tor-
nar um fato banal, sem repercus-
sões para quem o pratica”, afir-
mou, numa referência à dispensa
do Boletim de Ocorrência sugeri-
da pela norma técnica.

Assim como algumas corren-
tes de juristas, Scherer avalia que

o Ministério da Saúde extrapo-
lou suas funções ao editar a nor-
ma. “A norma técnica não ape-
nas prescreve sobre o atendimen-
to à mulher: ela altera uma dispo-
sição legal, que diz respeito ao
BO. Compete ao Executivo alte-
rar a lei?” Para Scherer, a norma

também traz o risco de ferir a
ética médica, pois impõe ao
médico o dever de atender a
mulher vítima da violência,
realizando o aborto. “Pode
uma lei obrigar o médico a
agir contra sua consciência?”,
pergunta. ●

A RELAÇÃO DE 2007

Rose Mary de Souza
Especial para o Estado
CAMPINAS

A Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e a Fu-
vest unificaram a lista de li-
vros exigidos em seus vestibu-
lares de 2007. São apenas no-
ve. Para este ano, continuam
valendo os 17 já solicitados: 9
da Unicamp e 8 da Fuvest. O
anúncio foi antecipado para
dar tempo para a preparação
dos candidatos, colégios e cur-
sinhos.

O diretor de vestibulares da
Fuvest, Roberto Costa, justifi-
ca a lista única com uma pes-
quisa pela internet feita há três
anos. Os candidatos reclama-
vam da quantidade de livros.
O professor de português do
Objetivo, Nelson Dutra, acres-
centa que as obras são “densas
e exigem intermédio de um
professor para análise”.

O secretário de Educação,
Gabriel Chalita, diz que o in-
centivo ao hábito da leitura
temde ocorrer desdeos primei-
ros anos escolares e não só nos
últimos, com obrigatoriedade
de livros nos vestibulares. ●

Colaborou: Renata Cafardo
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RIO

O Rio é o primeiro município a
questionar a norma técnica do Mi-
nistériodaSaúde, anunciadana se-
mana passada, que dá às mulheres
vítimas de estupro o direito de fa-
zer aborto nas unidades do SUS
sem a necessidade de apresentar
Boletim de Ocorrência. O prefeito
Cesar Maia, emdecreto publicado
ontem no Diário Oficial, determi-
nou que as unidades municipais
desaúdenãoacatarão anorma téc-
nica. O prefeito adverte que “o
descumprimento implicará res-
ponsabilidades legais relativas”.

Nasemanapassada, opresiden-
te do Supremo Tribunal Federal
criticouamedidapor razões jurídi-
cas. NocasodeCesar Maia, a mo-
tivaçãoprovável é retaliar ogover-
no federal, que decretou estado de
calamidadepúblicana redede saú-
demunicipal enomeou intervento-
res em seis hospitais.

Para o Ministério da Saúde,
nãohánadaque impeçaoutros go-
vernos de adotar medida seme-
lhante à do Rio. A norma repre-
senta apenas uma indicação de
procedimento, que não precisa,
necessariamente, ser seguido por
hospitais ou administrações. ● Fa-
biana Cimieri, Karine Rodrigues
C Leia sobre a crise na saúde do

Rio na pág. A8
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