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Anúncio para crianças
deve ser ‘responsável’

Instituto do Câncer é
considerado o melhor
Pesquisa da Satisfação de Usuários do SUS no Estado de São Paulo foi
feita com mais de 200 mil pessoas entre julho e setembro do ano passado

OS MAIS ELOGIADOS

www.gerdau.com

A FORÇA DO AÇO A FAVOR
DO DESENVOLVIMENTO
DE SÃO PAULO.

São Paulo é uma potência em pleno crescimento, e a Gerdau faz parte desse cenário. Para atender
à crescente demanda da indústria automotiva, nossa usina de Pindamonhangaba irá ampliar sua
produção de aços especiais laminados. Na mesma cidade, estamos investindo em uma nova
fábrica de produtos de construção civil prontos para o uso. E, na usina de Araçariguama, entrará em
operação uma nova linha de produtos laminados. Tudo para proporcionar ganhos de produtividade
para nossos clientes, com muito respeito ao meio ambiente. Esses investimentos vão gerar mais
empregos diretos e indiretos, levando ainda mais desenvolvimento para a vida de muitas pessoas
no Estado de São Paulo.

Publicidade para criança deve
continuar existindo, mas deve
ser feita de forma “responsável”,
afirmou Rafael Sampaio, vice-
presidente da Associação Brasi-
leira de Anunciantes (ABA), ao
comentar pesquisa divulgada on-
tem pelo Estado. Segundo o le-
vantamento encomendado pelo
Instituto Alana, quase 80% dos
pais de crianças até 11 anos acre-

ditam que comerciais de fast
food e outros alimentos não sau-
dáveis prejudicam os hábitos ali-
mentares de seus filhos.

“Vemos com suspeita qual-
quer pesquisa do Alana, pois eles
têm uma tese e querem defendê-
la. Querem o fim da publicidade
para criança”, diz Sampaio. Para
ele, só deveriam ser dirigidas ao
público infantil mensagens de

produtos sobre os quais há con-
senso de que são apropriados.

Mas Sampaio defende que is-
so seja feito de forma voluntária
pelas próprias empresas. “O
Congresso americano cogitou a
regulamentação da publicidade
de alimentos, mas chegaram à
conclusão de que a autorregula-
mentação é o caminho”, diz.

Sampaio também criticou a
norma da Anvisa que determi-
nou a inclusão de um alerta para
possíveis riscos à saúde nesse ti-
po de propaganda. “Prejudica
apenas a parcela dos produtores
de alimentos que tem condições
de anunciar.” / KARINA TOLEDO

O Instituto do Câncer do Esta-
do de São Paulo (Icesp) foi
apontado como o melhor hos-
pital público do Estado na Pes-
quisa de Satisfação dos Usuá-
rios do SUS. O levantamento –
conhecido como “Provão do
SUS” – foi parcialmente divul-
gado ontem pelo governador
Geraldo Alckmin.

A reportagem tentou obter o
ranking completo dos hospitais,
mas, como nos anos anteriores,
a Secretaria de Estado da Saúde
passou apenas a lista dos primei-
ros colocados. O relatório com a
avaliação dos usuários em rela-
ção a itens como tempo de espe-
ra para internação, satisfação
com o atendimento prestado
por médicos e enfermeiros e qua-
lidade das instalações também
não foi divulgado.

Responderam à pesquisa
204,4 mil pacientes atendidos en-
tre julho e dezembro de 2010 em
630 hospitais e centros de saúde

do Estado. Os usuários recebe-
ram formulários e puderam enca-
minhar suas respostas por carta,
internet e telefone. O Icesp obte-
ve nota 9,65. O segundo coloca-
do foi o Hospital Estadual de
Américo Brasiliense, com 9,62, e
em terceiro está o Hospital do
Câncer de Barretos, com 9,60.

Segundo dados da secretaria,
a média obtida pelos hospitais
públicos foi 8,86 – maior que a

registrada em 2010: 8,65.
As maternidades subiram na

avaliação, passando de 7,79 para
7,98. Segundo a pasta, 84,1% das
pacientes avaliaram como exce-
lente ou boa a equipe de médicos
e enfermeiros e 83,6% aprova-
ram a estrutura de quartos, enfer-
marias e UTIs.

Parto sem anestesia. No en-
tanto, o relatório do ano passado
aponta que apenas 24% das grávi-
das atendidas na rede pública ti-
veram acesso a anestesia duran-
te o trabalho de parto. Para 14%
das mulheres, o único método
disponível para aliviar a dor foi
um banho morno. Os dados fo-
ram divulgados pelo UOL.

O relatório de 2010 também
mostra que cerca de 30% dos en-
trevistados disseram que demo-
ra até seis meses para fazer um
procedimento de alta complexi-
dade, como quimioterapia, he-
modiálise ou cateterismo.

BARILOCHE
FÉRIAS NA NEVE

Bariloche 7 ou 8 dias - Em voos exclusivos CVC

A maior e mais completa infraestrutura de atendimento ao turista espera por você. 
• Equipe especializada e exclusiva com mais de 180 pessoas entre guias, motoristas e 
coordenadores para atender nossos clientes • Frota própria com veículos modernos e 
adaptados para traslados e passeios • Loja de atendimento e apoio no aeroporto e ponto 
de apoio no Cerro Catedral • Tudo para dar um show de qualidade e atendimento durante 
a temporada de inverno • Somente a CVC, a maior operadora de turismo da América Latina 
e com 39 anos de experiência, pode lhe oferecer tanto conforto e segurança na sua viagem.
Incluído: passagem aérea • Transporte aeroporto/hotel/aeroporto • 6 ou 7 diárias de
hospedagem em hotéis selecionados com café da manhã ou café da manhã e jantar 
• Roupa especial para neve por 5 ou 6 dias • Passeios ao Circuito Chico • Ponto Panorâmico 
com ingresso ao teleférico do Cerro Campanário, Cerro Catedral e Cerro Otto • Visita à 
Fábrica de Chocolate • 1 guia de bolso com informações turísticas • 1 ingresso ao Cassino 
com drink de boas-vindas • Seguro-viagem.
Saídas 25/junho, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31/julho e 1º, 6, 7, 8, 13 e 20/agosto.

À vista R$ 3.261, ou 10x sem juros R$ 326,10
Base US$ 1.918, Preço para 8 dias com saída 2/julho no Hotel Club House. 

Consulte outras opções de hospedagem. Temos mais de 30 hotéis à sua escolha.

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos
a reajuste e mudança sem aviso prévio. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Parcelamento promocional em até 10x sem juros, sendo a 1ª parcela no ato da
compra e as demais mensais com cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras realizadas até um dia após a publicação.Taxas de embarque cobradas
pelos aeroportos não estão incluídas nos preços. Câmbio base 27/5/2011: US$ 1,00 = R$ 1,70. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.
São Paulo Capital:
9 de Julho/Rua Amauri ............................. 3074-3500
Anhanguera-Extra ..................................... 3831-1312
Aricanduva Shop ...................................... .2728-2626
Avenida Aclimação.....................................3271-7160
Brooklin..................................................... 5532-0888
Butantã Shop .............................................3722-1188
Cidade Dutra – Sonda ............................... 5666-5337
Cursino ......................................................5058-8999
Heitor Penteado ........................................ 2361-5852
Horto Florestal ...........................................2261-3878
Ipiranga..................................................... 2666-3477
Itaim Paulista Hiper d´Avó ........................ 2567-2801
Itaim-Extra................................................3078-6443
Itaquera Shop............................................2026-6200
Jardim Sul Shop....................................... .2246-0444
João Dias-Extra ......................................... 5851-0035
Limão.........................................................3858-6405
Morumbi Shop-Lj Mundo...........................5181-7777
Plaza Sul Shop .......................................... .2105-7600
Praça da Árvore ......................................... 2577-0507
Pte. Rasa-Hiper Negreiros.........................2046-2668
São Miguel Hiper d’Avó ............................. 2058-1662
Shopping D&D .......................................... 3043-9347
Shopping D................................................ 3313-8340
Shopping Paulista .....................................3286-0500
Socorro-Extra Fiesta ................................. 5524-9222

SP Market Shop ..........................................2103-1900
Tatuapé-Apucarana .................................. 2093-2093
West Plaza Shop.........................................2117-2888
Grande São Paulo:
Diadema Shop .......................................... .4057-8600
Guarulhos-Poli ...........................................2475-0321
Mogi das Cruzes-Centro ............................ 4798-2220
Mogi-Extra Mogilar................................... 4790-2050
Osasco-Continental Shop......................... .3716-3300
Osasco-Super Shop................................... .3653-5300
S.B.Campo-Prestes Maia...........................4330-0966
S.B.Campo-Rudge Ramos ..........................4362-1502
Sto. André-ABC Plaza Shop ...................... .4979-5006
Sto. André-Rua das Figueiras.................... 4432-3288
Suzano Shop. ............................................2148-4600
Taboão da Serra-Hiper d´Avó .................... 4138-8070
São Paulo Interior:
Araras-Leme.............................................. 3554-7800
Atibaia........................................................2427-6597
Birigui ........................................................3211-2050
Bragança Paulista ..................................... 4034-3020
Campinas-Shop. Prado.............................. 3276-3680
Campinas-Taquaral ...................................3254-3046
Campo Limpo Shop. ................................. 5513-8484
Caraguá Praia Shop .................................. .3882-2004
Guarujá-La Plage....................................... 3347-7000
Itatiba ....................................................... 4524-5536

Ituverava ....................................................3839-1210
Jundiaí Paineiras Shop ............................. .3395-3688
Jundiaí....................................................... 4521-9288
Mogi Guaçu ............................................... 3818-6993
Mogi Mirim................................................3814-6060
Piracicaba.................................................. 3433-9066
Poá............................................................. 4639-2000
Porto Ferreira ........................................... 3585-6551
Praia Grande-Litoral Plaza........................ 3491-8000
Ribeirão Preto - Campos Elíseos................ 3610-9948
Ribeirão Preto-Extra Hiper ....................... 3442-8766
Ribeirão Preto-Novo Shop ....................... .2101-6400
Ribeirão Preto-Ribeirão Shopping........... .4009-1403
Ribeirão Preto-Santa Úrsula ..................... 2102-9646
Rio Claro Shop .......................................... .3525-6262
S.J. Rio Preto-Praça Shopping.................... 3212-8112
S.J. Rio Preto-Redentora........................... 3305-3646
S.J. Rio Preto-Walmart...............................2137-7000
São Vicente-Extra .....................................3579-9000
Sorocaba-Esplanada ................................. 3414-1000
Sumaré ......................................................3883-8888
Suzano-Centro .......................................... 4748-6698
Tatuí .......................................................... 3259-3999
Taubaté-Praça CTI ......................................3624-2655
Tietê .......................................................... 3282-8501
Votuporanga ............................................. 3423-3029

Hospital Nota (0 a 10)

Icesp 9,652

H. E. Américo Brasiliense 9,623

H. do Câncer de Barretos 9,607

H. E. de Ribeirão Preto 9,581

H. E. João Paulo II 9,565

Sobrapar 9,556

H. Reg. de Divinolândia 9,507

Centrinho de Bauru 9,477

H. Pio XII 9,465

H. E. de Bauru 9,449

Text Box
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