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Bebê de 4meses foi transferido ontem do Rio; chefe da cirurgia cardíaca diz que omomento é de avaliação

AgoranoIncor,Arthuraguardaumcoração

Justiçamandaque
SouzaCruzpague
anúncioantifumo

SAÚDE

Coma capacidade cardíaca em
declínio, o bebêArthur, que de-
pende de um transplante para
manter-se vivo, foi transferido
ontem, às 14 horas, parao Insti-
tutodoCoração(Incor),emSão
Paulo. Internadodesdeonasci-
mento,emnovembro,noHospi-
tal Pró-Cardíaco, noRio, ele so-
fre de hipoplasia das cavidades
esquerdas, uma anomalia que
em determinados casos pode
ser revertida cirurgicamente.
Mas o bebê temuma veia aorta
muito fina, impossibilitando a
correção do problema.
Arthur viajou semospais, já

que havia apenas dois lugares
do avião: um para o médico do
planodesaúde;outroparaares-
ponsável pela área de cardiolo-
giapediátricadoPró-Cardíaco,

Adriana Proença. Os pais, Bea-
trizSchlobach,de31anos, eRa-
fael Paim, 29 anos, encontra-
ramofilho jánoIncor,porvolta
das 17 horas, na UTI do 3º an-
dar, onde ele está internado.
“Sei que ele reagiu muito

bem, sabíamos que havia risco
de não resistir à viagem”, conta
o pai. “Mas agora, que acabo de
ver meu filho sedado, pálido e
sem expressão, fico um pouco
aflito.” De acordo com Miguel
Barbero, chefe da equipe de ci-
rurgia cardíaca pediátrica do
Incor,omomentoagoraédees-
pera.“Eleestábem,vamosago-
ra avaliar a situação do pacien-
teparadecidirqualvaiseropró-
ximo passo, diz Barbero.
Atéosdoismeses,Arthurpo-

deria ter recebido o coração de

um bebê anencéfalo – anomalia
que impede o crescimento total
do cérebro. Na época, surgiram
15 doadores em tais condições,
mas nenhum com peso adequa-
do. Os pais até conseguiramau-
torizaçãoinéditaparaoaprovei-
tamento do órgão de um bebê
anencéfalo, mas ele não foi usa-
do por incompatibilidade de pe-
so entre doador eo receptor.
Agora, Arthur está com 60

cm e 4,2 quilos e precisa rece-
ber o coração de um bebê que
tenha entre 4 e 9 quilos.

CAMINHADA
Parachamaraatençãodapopu-
laçãosobreaimportânciadano-
tificação de morte encefálica,
imprescindível para o trans-
plante, Paim está organizando

uma caminhada no domingo. A
concentração será no Parque
do Ibirapuera, às 10 horas, em
frente do Planetário. “Será que
nesses últimos dois meses não
morreunenhumbebênessa fai-
xa de peso?”, interroga.
Noevento, ospais vãodistri-

buir300camisetase5miladesi-
vos patrocinados por amigos
que preferem não se identifi-
car. “A vida como herança: um
bebêquevai,muitosque ficam”
é uma das frases estampadas
nas camisetas.
“Meu filho está crescendo e

precisa urgentemente de um
doador. Estou agora colocando
Arthurnocolodospaulistas,pe-
dindo que eles nos ajudem”, diz
opai. ● CLARISSATHOMÉ,KARINERO-

DRIGUES E ADRIANA DIAS LOPES

Produtora e agência de publicidade também foram
punidas; valor da condenação chega a R$ 14milhões

Mais2gatos
morremde
gripeaviária
naAlemanha

URGÊNCIA–ArthurchegaaoInstitutodoCoraçãodoHospitaldasClínicas

ACUSAÇÃO–Propaganda temfrasequeestimulaconsumoirresponsávele recorreamensagemsubliminar

EDUARDO NICOLAU/AE

Mais dois gatos morreram
no norte da Alemanha por
causa da gripe aviária do ti-
po mais agressivo, causada
pelo vírus H5N1. Os casos
ocorreram na ilha de Rue-
gen, primeira localidade ale-
mã onde foram encontradas
aves selvagensmortas.
Na Áustria, um terceiro

teste laboratorial em um ga-
to com suspeita de infecção
peloH5N1descartouessahi-
pótese. Os dois primeiros
exames(umdesalivaeoutro
de fezes) haviam indicado
queo felinoestavacomgripe
aviária. Como precaução, os
170 gatos do abrigo Arca de
Noé, na cidade de Graz, fo-
ram transferidos para um
centroveterinárioemViena.
Mais testes, agora de san-
gue, serão realizados.
A Organização Mundial

da Saúde (OMS) pediu mais
detalhes ao governo austría-
co, preocupada com a possi-
bilidade de que um animal
contraia o H5N1 sem apre-
sentar sintomas. A gripe
aviária pode dizimar uma
granja em apenas 48 horas.

FRANGOSMORTOS NO RS
Cerca de 200 frangos foram
encontrados mortos ontem
no meio de uma lavoura de
soja em Marau, no norte do
RioGrandedoSul.Omédico
veterinário RobertoMikkel-
sen, da Inspetoria Veteriná-
riadaSecretariaestadualda
Saúde, disse que será feita
uma investigação epidemio-
lógica nas criações de aves
embusca de uma explicação
para amortandade.
Osecretáriomunicipalda

Saúde, Jaime Goetz, adian-
touqueasprimeirasanálises
indicaramque os frangos fo-
ram sacrificados manual-
mente, com torçãodepesco-
ço.Outrapossibilidadeéque
asmortestenhamsidocausa-
das pelo calor. Mikkelsen e
Goetz descartam a gripe
aviária como causa. ● ELDER

OGLIARI, COM REUTERS E AP

REPRODUÇÃO

Lígia Formenti
Simone Iwasso

A Justiça do Distrito Federal
condenou a Souza Cruz, a pro-
dutora Conspiração e a Agên-
ciadePublicidadeOgilvy&Ma-
ther a pagar a exibição de uma
campanha antitabagista em
emissorasde televisão, cujo va-
lor é estimado em R$ 14 mi-
lhões. A sentença foi concedida
numaação civil públicamovida
pelo Ministério Público contra
acampanhadocigarroFree, in-
tituladaArtista Plástico 2.
Para o promotor Guilherme

FernandesNeto, alémde ter si-
doveiculada emhorário proibi-
do, a campanha induz jovens a
adotar comportamento ilícito e
contém mensagens sublimina-
res. É a primeira vez que uma
empresa de cigarro é condena-
daaveicularumacontrapropa-
gandanoPaís.Asempresasain-
da podem recorrer da decisão.
A campanha foi veiculada

em2000.Emdezembrodaque-
le ano, o promotor fez um acor-
do com a Souza Cruz, para ela
suspender o vídeo. Na propa-
ganda, um pintor dizia: “Certo
ou errado, só vou saber depois
que eu fiz. Eu não vou passar a
vida semnenhumarranhão.Eu
vou deixar a minha marca.” O
promotor defende que o texto
estimulacomportamentoderis-
co e consumo irresponsável.
Opromotor ingressoucoma

ação em outubro. Antes disso,
elejuntoulaudosdeperíciaspa-
ra comprovar a existência de
mensagenssubliminares.Osdo-
cumentos apontam que tais
mensagens tinhamcomopúbli-
co-alvo crianças e adolescen-
tes. Depois disso, as empresas
condenadas também fizeram
contraprovas. “Elas dizem que
tiveramo direito de defesa cer-
ceado.Masumaanálise dos au-
toscomprovaocontrário.Opro-
cesso tem 15 volumes. Dois e
meio, de acusação.O restante é
ocupado pela defesa”, afirmou.

IMAGEM DE MULHER
SegundoosemiólogoFernando
Calazans, professor daUniver-
sidade Estadual de São Paulo
(Unesp) e umdos responsáveis
pela perícia apresentada pelo
Ministério Público, a campa-
nhaveiculavaa imagemdeuma
mulher fumando, deitada entre
lençóis, onde aparecia escrita a
palavra “sombra”.
“Se você pegar 1 segundo e

dividir em 30 partes, você tem
um frame. Em um único frame
desse vídeo aparece essa ima-
gem, que é imperceptível para
quemvê,masquemesmoassim
provoca uma reação orgânica
na pessoa. Isso é comprovado
cientificamente. É mensagem
subliminar”, explica. Essas in-

serções sãoproibidasnosEsta-
dosUnidos e naEuropa.
ASouzaCruzafirmouemno-

ta que “apresentou documen-
tos comprovando que não exis-
te qualquer irregularidade no

referido comercial nem qual-
querestímulosubliminaretam-
bém que não há comprovação
científica sobre a existência ou
mesmo sobre os efeitos de tal
publicidade nas pessoas”. ●
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