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Aagência americana que re-
gula remédios nos Estados
Unidos (FDA) aprovou on-
tem a venda no país da pri-
meira pílula de emagreci-
mento semprescriçãomédi-
ca.OAlli, do laboratórioGla-
xoSmithKline, é uma versão
em dose reduzida do Orlis-
tat, domesmo laboratório. A
pílula é indicada para quem
tem mais de 18 anos e deve
seracompanhadaporexercí-
cios físicos e dieta baixa em
gordurasereduzidaemcalo-
rias. Estudosmostramque o
Allireduzcercade5%a10%o
peso em seis meses. Estima-
sequenosEUA30%dosadul-
tos são obesos .●EFE

FDAaprovavendade
remédiosemreceita

AcantoraElzaSoares, de 70
anos, está internada desde
anteontem no Hospital São
Lucas, em Copacabana, no
Rio. Na quarta-feira à noite,
ela chegou ao hospital quei-
xando-se de fortes dores na
barriga. Foi diagnosticada
umadiverticulite, que exigiu
umaoperaçãoemcaráterde
emergência. A cirurgia foi
realizada com sucesso e a
cantora está internada no
Centro de Terapia Intensivo
(CTI) do hospital. De acordo
comosmédicos,Elzaestá lú-
cida e respira normalmente,
sem auxílio de aparelhos.
Não há previsão de alta. ●
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CantoraElzaSoares
éoperadanoRio

Propagandacontracigarro
reduzvício,comprovapesquisa

Indenizações por vazamento no
RJ podem chegar a R$ 1 bilhão

CADERNO2

Líder do Terreiro do Gantois iria
completar 113 anos no sábado

REDUTORDEAPETITE

Campanhas com fotos retratandomales do fumo emmaços desencorajam fumantes

Giovana Girardi

Campanha antitabagista em
pacotesdecigarroéeficiente.
Melhor ainda se ela for gran-
de, estiverbemposicionadae
incluirimagensquerepresen-
tam os males do fumo, como
ocorre por lei nosmaços bra-
sileiros.Aadvertênciatemsi-
do associada com aumento
damotivaçãoedastentativas
emparardefumar,deacordo
com estudo feito com cerca
de 15 mil fumantes dos Esta-
dos Unidos, do Canadá, do
ReinoUnidoe daAustrália.
A pesquisa, conduzida por

DavidHammond,daUniversi-
dadedeWaterloo,noCanadá,
entre 2002 e 2005, comparou
areaçãodosfumantesàsdife-
rentespropagandaseoquan-
to elas são de fato percebidas
pelos usuários. “Quanto mais
aspessoastêmreaçõesemoti-
vas,maiselastentam,pelome-
nos, reduzir o consumo”, co-
mentaHammond.
Por exemplo, no Canadá,

onde a campanha é a mais
abrangente, cobrindo 50%da
frente e 50% da parte de trás
domaço, com 16 tipos de tex-
tose imagens (comoadeuma
vítima de câncer na boca),
40% dos fumantes ouvidos
contaram que ao ver as fotos
tiveramumareação imediata
detentarparar.“Muitas rela-
tarammedo e repulsa”, diz.
Os quatro países ratifica-

ram a Convenção-Quadro da
OrganizaçãodasNaçõesUni-
das para Controle do Tabaco
(FCTC, na sigla em inglês). O
tratadoestabelecequeosma-
çostenhamadvertênciasque
cubram no mínimo 30% da
embalagem, mas sugere que
oidealmesmoéqueoavisode
prevenção ocupe 50% e, de
preferência, inclua imagens.
Mas nemsempre isso é se-

guido. Os EUA, por exemplo,
quetêmomenor,menosdeta-
lhado e mais antigo anúncio
(de 1984), são também o país
commenor eficiência na con-
trapropaganda.“Asadvertên-
ciasamericanassãomuitopo-
bres comparadas com outros
países”,escrevemospesquisa-
doresemartigopublicadones-
ta semana no American Jour-
nalofPreventiveMedicine.
Láasadvertências (deape-

nasquatro tipos)aparecemsóna
lateral dos maços. Na Austrália,
seismensagens de texto diferen-
tes ocupam 25% da frente e 33%
dapartedetrás.NoReinoUnido,
16 avisos aparecem em 30% da
áreada frentee40%atrás.

CAMPANHA BRASILEIRA
NãotemosnoBrasilumlevanta-
mento sobre o impacto exclusi-
vodas imagensnosmaçosdeci-
garro, mas pesquisas mostram
que o número de fumantes no
Brasil está em queda. Em 1989,
32% da população commais de
15 anos era fumante. Em 2003,
esse número havia caído para
19%. Tânia Cavalcante, coorde-
nadora do Programa Nacional
de Controle do Tabagismo do
Ministério da Saúde, acredita
que a redução se deve a ações
tomadas com o intuito de mu-
dar a visão positiva do cigarro
criada pela indústria tabagista.
Mas ela concorda com os re-

sultadosapresentadosnapesqui-
sa canadense e considera a ava-
liação muito bem-vinda. “Logo
noiníciopercebemosqueasima-
gens repercutiram bem entre a
população,mas de ummodo ge-
ral a maioria pedia por imagens
mais impactantes”, comenta.
Quando a campanha entrou

emvigor,em2002,osmaçospas-
saramatrazer,alémdas fotos,o
telefonedo “Disque-ParedeFu-
mar”. O serviço já existia havia
umano,masapartirdadivulga-
çãonospacotesde cigarro, as li-
gaçõestriplicaram.Aproveitan-
do a boa procura, foi feita uma
pesquisa com cerca de 90 mil
pessoas (80% delas fumantes)
que telefonarampara o serviço.
“A medida foi apoiada por 92%
das pessoas, mas elas pondera-
vamque eram necessárias ima-
gensmaisfortes”,explicaTânia.
Em 2004, um novo grupo de

fotos começou a circular, in-
cluindo a de um feto abortado e
deumfumantequeperdeuuma
das pernas. “Buscamos ima-
gens que sejam eficientes para
quebrar o elo que o fumante
temcomomaço.Eleéatraente,
aassociaçãoparaodependente
épositiva.Comas imagenscon-
seguimos tirá-lo desse transe.
Elevaipensarantesdeacender
o próximo cigarro. Com as fo-
tos, no mínimo, ocorre uma di-
minuição na quantidade de ci-
garros fumados por dia.” ●

Petrobrasteráque
pagarpescadores

ACIDENTEAMBIENTAL

Nicola Pamplona
RIO

O Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro determinou que a
Petrobras indenize 12,2 mil
pescadores prejudicados pelo
vazamento de petróleo na
Baía deGuanabara, em 2000.
Segundocálculosiniciais,ade-
cisãopodecustarà estatal até
R$ 1 bilhão. A empresa infor-
mouquevairecorrerdosvalo-
res estipulados pela Justiça,
alegando que já indenizou ex-
tra-judicialmente os pescado-
resafetadospeloacidente.
A sentença judicial, emiti-

da na semana passada, deter-
mina que a Petrobras pague
R$ 754 por mês, durante 10
anos a partir da data do vaza-
mento, aos 12,2 mil pescado-
res. A Justiça acatou laudos
técnicosque indicamqueesse
é o prazo necessário para que
aáreaafetadapelovazamento
esteja recuperada. “Ainda há
óleo no fundo da baía e os pei-
xesestãocomgostoruim”,diz
o ambientalista Sérgio Ricar-
do, testemunhanoprocesso.
Ovazamentoocorreuemja-

neiro de 2000, após o rompi-
mento de um duto que liga a
RefinariadeDuquedeCaxias,

na região metropolitana do
Rio, ao terminalpetrolíferode
IlhaD’Água,naBaíadeGuana-
bara. Foram derramados no
mar cerca de 1,3 milhão de li-
trosdeóleo,atingindoaIlhade
Paquetá,nabaía,eregiõescos-
teirasdaBaixadaFluminense.
A Petrobras alega que, se-

gundo o cadastro nacional de
pescadores, apenas3.399pes-
soas deveriam ser indeniza-
dasporprejuízoscomoaciden-
te.SegundoRicardo, cercade
20milpediamindenização.No
anopassado, a empresapediu
umaperícianaregião,queche-
gouaonúmerode12,2milbene-
ficiados. A empresa também
alegaqueapescanasáreasafe-
tadas foi liberada30dias após
o acidente e, por isso, os valo-
resdeveriamsermenores.
No ano passado, a Federa-

ção dos Pescadores local ini-
ciouumrecadastramentonos
trabalhadores da região, com
oobjetivodeevitarosurgimen-
to de falsos pescadores atrás
da indenizaçãopor danos am-
bientais.A federaçãosuspeita
que, entre os indenizados ex-
tra-judicialmente pela Petro-
bras após o vazamento de
2000, havia muitas pessoas
quenãoviviamdaatividade.●

Bahiahomenageia
MãeMenininha

Tiago Décimo
SALVADOR

A Bahia está preparando uma
série de homenagens para sua
mais famosa ialorixá (líder reli-
giosado candomblé).Nosábado,
farão 113 anos que nasceu Ma-
ria Escolástica da Conceição
Nazareth, a Mãe Menininha,
que esteve à frente do Terreiro
do Gantois por 64 anos. As co-
memorações também coinci-
dem com os 21 anos de faleci-
mento da líder religiosa – data
quemarca o fim do ciclo de ho-
menagens pós-morte, para o
candomblé.
Paralembraradata,oterrei-

ro, localizadonobairrodaFede-
ração, em Salvador, progra-
mou uma série de eventos até o
sábado. O primeiro, ocorrido
ontem, foi o lançamento do li-
vro Mãe Menininha do Gantois,
Uma Biografia (Editora Ediou-
ro), escrito pelas pesquisado-
ras Cida Nóbrega e Regina
Echeverria,quecondensaahis-
tória da ialorixá, suas mensa-
gens e pensamentos.
No sábado está programado

umencontrodeestrelasdamú-
sica brasileira para celebrar a
memória da líder religiosa. Su-
birãoaopalcodoTeatroCastro

Alves, no centro da cidade,Ma-
ria Bethânia, Gal Costa, Caeta-
noVeloso,DanielaMercury,Je-
rônimo, Márcia Short e Marie-
ne de Castro. Os ingressos cus-
tam R$ 50 e estão à venda na
bilheteriadoteatro.Arendase-
rádestinadaàsobrassociaisdo
Gantois.

RESISTÊNCIA
“Ela continua sendomuitoque-
rida”, afirma Carmen Oliveira
daSilva,ouMãeCarmen, ialori-
xá do terreiro há cinco anos e
filha biológica de Mãe Menini-
nha. “Ela assumiu o Gantois,
umdosmaistradicionaisterrei-
rosdoBrasil, em1922, comape-
nas 28 anos”, conta. “Era um
momento muito difícil, em que
haviaperseguiçãodasociedade
ao candomblé – e ela resistiu.”
SegundoMãeCarmen,asho-

menagens ocorrem em um ano
especial, de acordo com os ori-
xás. Ela diz que os ensinamen-
tos de sua mãe se encaixam
com o espírito necessário para
fazerde2007umanobom. “Ela
deixou uma mensagem de res-
peitoaopróximo,defraternida-
de e até de complacência”, afir-
ma. “Sãoos sentimentos que as
pessoas vão precisar para ter
umano proveitoso.” ●
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