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O Conselho Nacional de Saú-
de(CNS)decidiulevaràAgên-
ciaNacional deVigilânciaSa-
nitária (Anvisa)eaoCongres-
soNacional proposta de proi-
biçãodapropagandaderemé-
diosdevendalivre,comoanal-
gésicos e xaropes, a exemplo
doqueocorrecomdrogasque
precisamdereceitamédica.O
CNSé umórgão que assesso-
raoMinistériodaSaúde.

Conselhopedefimde
anúncioderemédios

O Ministério Público Federal
doParávaiinvestigarascondi-
ções da instalação do projeto
pecuário do Grupo Bertin na
Amazônia.Aempresarecebeu
na quinta-feira financiamento
de US$ 90 milhões do Banco
Mundialparaampliarsuasins-
talações.Aempresaéacusada
denegociar comfornecedores
envolvidosemcrimesambien-
taisegrilagemdeterras.

Campanhaantiobesidade
infantilgerapolêmica

O papa Bento XVI vai andar
cerca de 64 quilômetros de
carroquandopassarpeloVa-
le do Paraíba no dia 13 de
maio .O itinerárioentreApa-
recida e Guaratinguetá, que
seria feito de helicóptero, se-
rá percorrido em carro blin-
dado, compassagemporPo-
tim.Amudança foi feitapara
que a população possa estar
mais próximo do papa.

9+

MPinvestigaprojeto
doGrupoBertin

Pôsteres de crianças gordinhas com tarjas nos olhos
foram espalhados em pontos de ônibus de 4 capitais

Nointerior,papa
viajarádecarro

Ele foi o 6.º vencedor da promoção
que também distribuiu 5 EcoSport

ApromoçãoFidelidadePremia-
daEstadãofoiencerradaontem
comosexto sorteio deumauto-
móvel.OmédicoMiltonTakishi
Inada, de 42 anos, quase não
acreditouquando recebeuano-
tícia de que era o ganhador de
umBMW120iTop, avaliadoem
R$148mil. “Noprimeiro instan-
teacheiqueeratrote”,diz.“Ago-
ra estoumuito contente.”
Morador da zona sul de São

Paulo, casado e pai de três fi-
lhos, Inada cultiva o hábito de
ler jornal desde a adolescência.
Assinante do Estado há pouco
mais de dois anos, diz que nun-
ca pensou em ganhar um sor-
teio,poisachaque“nãotemsor-
te para essas coisas”.
Agora, o médico terá tempo

para pensar no que fará com o
prêmio. Mas adianta que pode
usarovalordoBMWparacom-
prarumbomimóvel. “A família
cresceu e estou precisando de
um apartamento maior”, afir-
ma.
O BMW120 i Top foi o sexto

carro oferecido pela promoção
Fidelidade Premiada Estadão.
CincoFordEcoSportforamsor-
teados desde outubro de 2006.
De acordo comAntônioHércu-
les Júnior, diretor de Marke-
tingeMercadoLeitordoGrupo
Estado, a iniciativa foi impor-
tante pois ajuda a estabelecer

uma relação mais forte com
os assinantes. “À medida
quefazemosisso,estamosre-
conhecendo a importância
do leitor e fazendo um esfor-
ço para tê-lo mais tempo co-
nosco”, diz.
Hércules revela que o su-

cesso dapromoçãoFidelida-
de Premiada Estadão foi tão
grandequeumaoutra inicia-
tivasemelhantedeveserlan-
çada embreve.
Os outros cinco assinan-

tes que ganharam o Ford
EcoSport foram Masamitsu
Yamamoto, Antônio Vítor
Gionda,ErmantinaMariade
Lima Silva, José de Souza
Franco e Joaquim José de
Carvalho. ●

Viveu no Chile e na China, onde
foi correspondente nos anos 80

RIO

Escritor e poeta indicado ao
Prêmio Nobel em 1979, o cea-
rense Gerardo Mello Mourão
morreu ontem, no Rio, aos 90
anos, de falência múltipla dos
órgãos. Ele passou dois meses
internado na Casa de Saúde
SãoJosé, noHumaitá, zona sul
da cidade.
Nascido na cidade de Ipuei-

ras,Mourãofoi integralistadu-
rante a juventude e esteve pre-
so diversas vezes, por razões
políticas,duranteoEstadoNo-
vo(1937- 1945)eaditaduramili-
tar iniciada em 1964.
Sua passagem mais longa

pela cadeia durou quase seis
anos, entre 1942 e 1948, perío-

do que aproveitou para es-
crever. Alguns de seus li-
vros mais famosos sãoA In-
venção do Mar, Os Peãs e O
PaísdosMourões.Reconheci-
do internacionalmente, foi
amigo do poeta Pablo Neru-
da (1904-1973).
Viveu em alguns países

daEuropae tambémnoChi-
le, onde se dedicou à vida
acadêmica, eChina, de onde
escreveu para a imprensa
durante a década de 1980,
sendooprimeirocorrespon-
dente brasileiro a se estabe-
lecer naquele país.
Seu enterro será hoje, às

17 horas, no Cemitério São
João Batista, em Botafogo,
zona sul. ● RODRIGOMORAIS

Notificaçãode
dengueemSP
cresce82%
emummês

AMBIENTE

Bancoaceita
reduzir
dívidada
Zerbini

RELIGIÃO

VIGILÂNCIAMédicoganhaBMW
emsorteiodo ‘Estado’

Aos90anos,morre
GerardoMelloMourão

Onúmerodecasosdedengueno
Estado de São Paulo saltou 82%
desde o início do mês, atingindo
5.326 pessoas desde o início do
ano em 136 cidades. Osdados fo-
ramdivulgadosontempeloCen-
trodeVigilânciaEpidemiológica
daSecretariadaSaúde.Atéodia
2,datadapenúltimaatualização,
eram2.921 casos.
Segundo a secretaria, em

umasemanaforamconfirmados
2.405novos casos, cujos doentes
podem ter adquirido a doença
desde o começo do ano, mas
cujas confirmações foram feitas
somenteagora.
Mesmoassim,osnúmerosain-

dapodemsersubestimadosnoin-
teriordoEstado,ondesetemuni-
cípios foramdeclaradosáreasde
surtos epidêmicos. Pelos novos
dadosdasecretaria,Birigüitemo
maiornúmerodedoentes, 531no
total–aprefeituratrabalhacomo
número de 2,3 mil doentes. On-
tem,casasforampulverizadaspa-
ramatar o transmissor da doen-
ça,omosquitoAedesAegypti.
A secretaria divulgou oficial-

mente também os primeiros ca-
sos suspeitos de dengue hemor-
rágica no Estado. São 18 suspei-
tos–3foramdescartadoseosre-
sultadosdosexamesdeoutros15
aindanãoestãoprontos.
EmCampoGrande (MS),aes-

teticista Cristina Marques Ru-
miatto,de45anos,foiaoitavavíti-
mafataldaepidemianoEstado.●
CHICO SIQUEIRA E JOÃO NAVES

Estado terá de pagar aoBNDES
R$90,7mi, e nãomais R$ 143,4mi

SAÚDE

MILTON– ‘Acheiqueera trote’

FIDELIDADEPREMIADA

MOURÃO–Escritor (emfotode 1998) foi candidatoaoNobel

MEMÓRIA EPIDEMIA

CRISENO INCOR

Adriana Dias Lopes

Uma campanha contra obesida-
de infantil que espalhou fotos de
crianças gordinhas com tarjas
nosolhos–comosefazcominfra-
tores – não foi bem recebida por
especialistas. O trabalho, da
agênciadepropagandanovaS/B
(semligaçãocommarcasdepro-
dutos) exibe, além das imagens,
frases que associamaobesidade
a doenças, como “Obesidade ho-
je,diabeteamanhã”ou“Obesida-
dehoje, colesterol amanhã”.
ParaapsicanalistadaUniver-

sidade de São Paulo (USP) Ana
Olmos, especialistaemcrianças
eadolescentes,as fotostêmsen-
tido punitivo. “A tarja nos olhos
decriançaspodeserassociadaa
umuniversopolicial”,dizela. “A
mãeouaprópria criançaque vê
a imagem sente culpa. Isso não
resolve.”

Já a nutricionista Patrícia
Chaves Gentil, da Universidade
deBrasília (UnB),dizqueacam-
panhadeveriaestimularmudan-
ça de hábitos alimentares e não
“fazercomqueacriançasesinta
discriminada”.

EFEITO INTENCIONAL
Impacto,noentanto,éjustamen-
teoobjetivodosresponsáveispe-
la iniciativa. “Estaéumacampa-
nha diretíssima e é natural que
surpreenda”,dizValmirLeite,vi-
ce-presidente de criação da no-
vaS/B.“Nãotenhoamenordúvi-
dadaqualidadedo trabalho, que
foi embasado em muita pesqui-
sa.”Ocustodacampanha,R$ 1,2
milhão, foi coberto pela própria
agência.
A estratégia de comunica-

ção escolhida resultou de pes-
quisa com 40 pais de crianças,
gordinhas ou não, das classes

A, B e C. O grupo analisou três
anúncios publicitários sobre
obesidade infantil.
“Aúnica escolhidaporunani-

midade foi esta que está sendo
veiculada”,dizBobVieiradaCos-
ta, sócio da agência. Uma das
campanhas rejeitadas por todos
tinhacomolema“Dizernãoàsgu-

loseimas”. “Nummundo emque
os pais têm de impor uma série
de restrições, eles preferem não
proibir um dos poucos prazeres
dos filhos”, analisaBob.
O terceiro anúncio avaliado

pelos pais, aprovado apenas por

partedogrupo, tevecomobasea
lei da compensação: “Pode co-
mer,mas temqueseexercitar”.
A presidente da ONG Cen-

tro de Defesa da Criança e do
Adolescente (Cedeca) de Jun-
diaí,LucianaCantone,aprovaa
campanhamasponderaqueela
poderia evitar polêmica se em
vez de fotos de crianças fossem
usados desenhos de persona-
gens infantis gordinhos.
As fotos podem ser vistas em

900pontosdeônibusdeSãoPau-
lo, Rio, Brasília e BeloHorizonte
ounositewww.diganaoaobesida-
deinfantil.com.br.

MARKETING DIRECIONADO
EstudodaUniversidadeFederal
de São Paulo (Unifesp) divulga-
doem2005,umdospoucossobre
o assunto noPaís,mostrou que 1
emcada10minutosdepropagan-
da veiculada nos intervalos da
programação promovia consu-
modealimentosassociadoàsaú-
de e a divertimento. Todos ti-
nhamalto teordegorduraeaçú-
carrefinado.
Apesquisaanalisou600minu-

tosdeprogramação, das 8horas
aomeio-dia,duranteomêsde ju-
lho, época de férias escolares. A
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) colocou em
consulta pública resolução que
restringe a associação de perso-
nagens infantis àpropagandade
alimentos. ●

REPRESSÃO–Especialistasdizemquesentidodacampanhaépunitivoediscriminatório esugeremenfoqueemmudançadehábitosalimentares

VIDAL CAVALCANTE/AEREPRODUÇÃO

Ricardo Westin

Asprimeiras negociações entre
o governodeSãoPaulo e oBan-
co Nacional do Desenvolvimen-
toEconômicoeSocial (BNDES)
fizeramcomqueadívidadaFun-
daçãoZerbinicomobancoesta-
tal caísse dos originais R$ 143,4
milhõesparaR$90,7milhões.O
novovalor,deacordocomasne-
gociações, tem de ser pago em
88parcelasmensais,aolongode
sete anos, disseram ao Estado
funcionários do governo que
acompanhamocaso.
OcortedeR$52,7milhõesno

valor da dívida foi a proposta
apresentada pelo BNDES. Na
próxima reunião, no final do
mês, os representantes do go-
verno tentarão barganhar um
valor aindamenor. A Fundação
Zerbiniapóiafinanceiramenteo
Instituto do Coração (Incor) do
HospitaldasClínicasdeSãoPau-
lo. As atividades do Incor – o
maior instituto de cardiologia
da América Latina – estavam
emriscopor causa da crise pro-
vocada por uma dívida de R$
245milhõescomoBNDES,ban-
cos comerciais e fornecedores.
EmrazãodocalotenoBNDES,a
Zerbini foi incluída no Cadin, o
cadastro dos inadimplentes
comórgãos federais.
A crise veio à tona no final do

ano passado. De pronto, o então
governador Cláudio Lembo
(PFL) descartou dar qualquer
ajuda à Zerbini. Para Lembo, a
fundação deveria resolver sozi-
nha seus problemas de gestão.
Ao assumir o cargo, há doisme-
ses,ogovernadorJoséSerra(PS-
DB) adotou postura contrária e
se comprometeu a assumir os
R$ 143,4milhões devidos aoBN-
DES. Mas impôs, como contra-
partida, uma ampla reforma ad-
ministrativanaZerbini:ademis-

sãode70%dosfuncionários,o
fimdossupersalárioseorom-
pimentodasrelaçõesadminis-
trativas com o recém-cons-
truído Incor de Brasília. Sem
opção,aZerbiniaceitouasexi-
gências. O governo começou
as negociações com o banco
estatal na quarta-feira, quan-
do os secretários LuizRober-
toBarradasBarata (Saúde) e
FranciscoVidal Luna (Plane-
jamento) se encontraram
comopresidente doBNDES,
DemianFiocca, noRio.
O banco está oferecendo

boascondiçõesnorefinancia-
mentoporduasrazõesprinci-
pais. Em primeiro lugar, por-
queobancoprefereterumgo-
verno como devedor, pois as
garantiasdepagamento–ain-
da que o valor seja menor –
sãomuitomaiores.Desdeoiní-
cio, Serra deixou claro que só
tomariaadívidaparasisehou-
vesse “condições especiais”.
“OBNDESestácomummico
na mão”, disse o governador
no final de fevereiro, referin-
do-se ao fato de que o banco
corria o risco de nunca rece-
ber o dinheiro da Zerbini. A
segundarazãoparaaboavon-
tade do BNDES é o fato de o
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, paciente do Incor,
ter se envolvido nas discus-
sõeseexigidodosministérios
da Fazenda e da Saúde uma
soluçãoparaoproblema.
A crise da Zerbini come-

çou há mais de dez anos, de-
pois que obteve do BNDES
um empréstimo para a cons-
trução do bloco 2 do Incor.
ProcuradopeloEstado,oBN-
DESdisse que, por causadas
leis bancárias, não pode se
pronunciar sobre dívidas. O
restantedodébito terádeser
pagopela própriaZerbini.●

Agência bancou
custos da iniciativa
e diz que intenção
é causar impacto
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