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Mega-Sena. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.462 da Mega-Sena, sortea-
das na noite deste sábado em São Paulo. Os números sorteados foram: 03, 16, 23, 41, 45 e 57. O 
prêmio para o sorteio da próxima quarta-feira voltou a acumular e está estimado em R$ 165 milhões.NACIONAL

Nós temos todos os insumos no Brasil
Ministro Paulo Guedes (Economia) durante ceri-

mônia do Plano Nacional de Fertilizantes

L evantamento exclusivo realizado pelo 
instituto Orbis para o Diário do Po-
der revela que mais de oito (82,4%) em 
cada dez brasileiros apoiam a redução da 

maioridade penal. Para 36,9%, a idade penal mí-
nima deve ser definida para os 16 anos, idade em 
que se tem noção do que é certo e errado; 24,3% 
acreditam que a maioridade penal deve ser fixada 
aos 14 anos, como ocorre em muitos países de-
senvolvidos; e outros 21,2% acreditam que não 
deve haver um limite de idade no Direito Penal.

Fica como está
Apenas 17,6% acreditam que a maioridade 

penal deve permanecer como está, com meno-
res protegidos até os 18 anos.

Caso único
Entre os brasileiros com mais de 66 anos, a 

maioria (34,9%) acredita que não deve existir 
limite de idade para o processo penal.

Defesa própria
Já a maioria (35,5%) dos brasileiros abaixo 

dos 18 anos acha que a maioridade penal deve 
existir, mas permanecer como é atualmente.

Pesquisa nacional
O instituto de pesquisa Orbis realizou 2.154 

entrevistas por telefone entre os dias 3 e 4 de 
março deste ano, em todas as regiões do País.

Jogo rápido
Como os senadores alteraram o texto, o pro-

jeto teve de voltar à Câmara, que, sem demora, 
iniciou a discussão e votação tarde da noite.

Desenvoltura
A agilidade da Câmara tem sido justificada 

por deputados federais que citam, a liderança e 
autoridade do seu presidente, Arthur Lira (PP-
-AL).

Tar-ta-ru-gas
A lerdeza do Senado fez um projeto tão im-

portante para os brasileiros dormitar na gaveta 
de Rodrigo Pacheco desde 13 de outubro.

Luz no horizonte
Se o PT deve perder quase todos os atuais 

governos estaduais, tem tudo para eleger 
três em sua bancada no Senado: os futuros 
ex-governadores Rui Costa (BA), Camilo 

Pesquisa: 82% querem reduzir maioridade penal 

O PODER SEM PUDOR

No golpe de 1964, a polícia prendeu em 
Curitiba o advogado Noel Nascimento. Um 
major queria nomes de comunistas. “Não 
conheço nenhum comunista, major.” O oficial 
insistiu: “Claro que conhece e tem que contar. 
Ou se arrepende.” Noel não se impressionou: 

“Mas eu tenho medo. Conheço dois, mas eles 
podem se vingar de mim.” O oficial caiu na 
conversa: “Não tenha medo.” O preso deu com 
a língua nos dentes: “Não diz que fui eu quem 
disse, ok? Conheço Kruschev e Mao Tsé-
-tung.” Noel ficou um mês na solitária.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Entregando comunistas

Câmara demonstra agilidade 
que falta ao Senado
A Câmara dos Deputados só 
precisou de duas horas para 
discutir e aprovar, durante a ma-
drugada desta sexta-feira (11), o 
projeto que unifica, na origem, 
o ICMS estadual incidente sobre 
combustíveis. Os deputados 
entenderam a necessidade de 
urgência do projeto, que deve 
reduzir o impacto do aumento 
dos preços dos combustíveis. 
Bem ao contrário do Senado 
presidido pelo roda-presa Ro-
drigo Pacheco, que levou cinco 
meses para pautar, analisar e 
aprovar o mesmo texto.

Santana (CE) e Welington Dias (PI).

Parece piada
O DF já nem sequer obriga o uso de más-

caras em locais fechados, mas os rebeldes sem 
causa da UnB vão se reunir só no dia 31 para 
decidir se voltam ao trabalho presencial em 
maio ou junho. É um deboche.

Olho neles
A partir de 5 de abril e até a posse dos eleitos, 

gestores públicos demagogos ficam proibidos 
de conceder aumentos a servidores, indepen-
dente da esfera de governo: federal, estadual ou 
municipal.

Interesse com mãozinha
Em 5 anos, o interesse na internet por Bol-

sonaro ficou à frente de Lula, diz o Google 
Trends, com duas exceções: quando o petista 
foi solto, em 2019, e quando o STF anulou suas 
condenações para torná-lo candidato.

São uns artistas
É 2º vice-presidente da Associação dos Do-

centes da UnB, que mico, o ativista que, conde-
nado por improbidade, foi nomeado secretário 
de Transparência, logo de Transparência, da 

prefeitura petista de Belém, cidade localizada a 
quase 2.000km de estrada da universidade.

Como prometido
A nova lei permitirá a Bolsonaro cumprir a 

promessa de reduzir a zero, em 2022, PIS/Pa-
sep e Cofins sobre produção e importação de 
diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo e 
querosene de aviação. 

Padrão ouro
O banco americano Goldman Sachs, o pri-

meiro grande de Wall Street a deixar de operar 
na Rússia, prevê que o preço da onça do ouro 
(28,3 gramas) vai disparar para mais de US$2,3 
mil. Já passou dos US$2 mil.

Um sol para cada
A Associação Brasileira de Energia Fotovol-

taica (Absolar) comemorou a marca histórica 
atingida pelo setor com geração de 14 giga-
watts. É mais que uma Itaipu em telhados, fa-
chadas e pequenos terrenos.

Pensando bem... 
...se chamassem o fundo para segurar o pre-

ço dos combustíveis de “fundão da eleição”, se-
ria aprovação garantida.

Objetivo da cam-
panha é mostrar 
que a empatia é 
tão importante 
para a pessoa 
com epilepsia 
quanto o trata-

mento e que a fal-
ta de informação 
e o preconceito 
podem impactar
a qualidade de 

vida das pessoas 
com epilepsia

A campanha Março Roxo 
deste ano, promovida pela 
Associação Brasileira de 
Epilepsia (ABE), quer cons-
cientizar a população sobre 
a doença que acomete 2% da 
população no Brasil e afe-
ta em torno de 50 milhões 
de pessoas em todo o mun-
do, de acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS).

A iniciativa internacional 
começou no Canadá, em 
2008, baseada no relato da 
menina Cassidy Megan, que 
compartilhou seu sentimen-
to de solidão por ter epilep-
sia. A cor roxa foi escolhida 
em alusão à lavanda, flor li-
gada ao sentimento de isola-
mento descrito por Cassidy. 
No dia 26 de março, é come-
morado o Dia Internacional 
de Conscientização sobre a 
Epilepsia, o Purple Day.

O objetivo da campanha 
é mostrar que a empatia é 
tão importante para a pes-
soa com epilepsia quanto o 
tratamento e que a falta de 
informação e o preconceito 
podem impactar fortemente 
a qualidade de vida das pes-
soas com epilepsia, disse, à 
Agência Brasil, o vice-presi-
dente da ABE, neurologista 
Lecio Figueira. A estimativa 
é que até 70% das pessoas 
com epilepsia no mundo 
não recebem diagnóstico e 
tratamento adequados, se-
gundo o neurologista.

“A epilepsia é uma doen-
ça neurológica caracterizada 
por descargas elétricas anor-
mais e excessivas no cérebro, 
que são recorrentes e geram 
as crises epilépticas. Para 
considerar que uma pessoa 
tem epilepsia, ela deverá ter 
repetição de suas crises epi-
lépticas. Portanto, a pessoa 
poderá ter uma crise epi-

léptica [convulsiva ou não] 
e não ter o diagnóstico de 
epilepsia”, explicou o neuro-
cirurgião pediátrico Ricardo 
Santos de Oliveira, orien-
tador pleno do Programa 
de Pós-Graduação do De-
partamento de Cirurgia e 
Anatomia da Faculdade de 
Medicina de 
Ribeirão Pre-
to, da Uni-
versidade de 
São Paulo, e 
médico assis-
tente da Di-
visão de Neu-
rocirurgia do 
Hospital das 
Clínicas da 
Faculdade de 
Medicina de 
Ribeirão Pre-
to.

Doenças
O vice-

- pre s i d e nt e 
da ABE, Le-
cio Figuei-
ra, disse que 
as doenças 
n e u r o l ó g i -
cas mais fre-
quentes são 
o acidente 
vascular ce-
rebral (AVC), dores de cabe-
ça e epilepsia. O estigma da 
epilepsia, segundo Figueira, 
é de uma pessoa retardada, 
que cai no chão, tem con-
vulsão e baba. “O estigma da 
epilepsia é esse. Mas isso não 
é a realidade. A maior parte 
das pessoas com epilepsia 
não têm alteração cognitiva 
significativa ou deficiência 
mental, toma o medicamen-
to apropriado para a doença 
que controla as crises e toca 
a sua vida. São pessoas pro-
dutivas, casam”. Figueira ad-
mitiu que existe uma parcela 

reduzida de pessoas que 
apresenta mais dificuldade, 
cujo controle é mais difícil. 
Por isso, a conscientização 
é importante para as pes-
soas entenderem a epilep-
sia, reforçou.

Não se trata de uma doen-
ça mental, no sentido da lou-

cura, deixou 
claro Lecio 
Figueira. É 
uma doença 
ligada ao fun-
c ionamento 
do cérebro. A 
maneira me-
lhor de tradu-
zir a doença é 
dizer que se 
trata de um 
curto-circui-
to cerebral, 
explicou o es-
pecialista.

“Essa ati-
vação anor-
mal do cére-
bro leva aos 
sintomas, e 
dependendo 
como ocorre 
essa ativação, 
pode ter sin-
tomas dife-
rentes. A crise 
pode ser uma 

alteração da visão, uma sen-
sação esquisita, uma saída 
fora do ar, só a mão da pes-
soa ficar tremendo”, explicoi. 
Quando a ativação é mais 
ampla e pega todo o cérebro, 
pode levar a uma crise, cha-
mada de convulsão. A pes-
soa cai no chão, se debate, 
fica roxa, baba, pode morder 
a língua.

Controle
A epilepsia não tem cura, 

mas a maior parte das epilep-
sias tem controle com me-
dicação. “A maior parte vai 

ficar totalmente controlada 
com medicação, assim como 
a maior parte das doenças 
crônicas, como colesterol 
alto, diabetes, hipertensão. 
Você não cura essas doen-
ças, mas consegue controlar 
e ter uma vida normal”, asse-
gurou Lecio Figueira. “Tem 
um tratamento muito eficaz, 
que permite que a pessoa to-
que a vida normal, na maior 
parte dos casos”.

A epilepsia é definida por 
crises epilépticas. A pessoa 
deve ter, pelo menos, uma 
crise na vida e um risco alto 
de voltar a ter crise. “Você 
não precisa ter crise toda 
hora, convulsão toda hora, 
para dizer que tem epilep-
sia. Basta ter tido uma crise 
na vida, ter um risco alto de 
voltar a ter e precisar tomar 
remédio para controlar esse 
risco”, disse Figueira, acres-
centando que há vários tipos 
de crise epiléptica. “O fato 
de você nunca ter tido uma 
convulsão não quer dizer 
que você não tem epilepsia”.

Dependendo da região 
do cérebro em que houver a 
ativação, uma criança pode 
ter uma pequena desligada 
e depois voltar ao normal, 
meio confusa; pode ficar 
com olhar meio perdido e 
não responder aos chama-
dos; pode fazer movimen-
tos sem propósito com as 
mãos. Como cada região do 
cérebro tem uma função, 
há diversas tipos de crises 
epilépticas. Lecio Figueira 
disse que a epilepsia pode 
começar em qualquer época 
da vida. Atualmente, com a 
maior quantidade de idosos 
na população, é mais co-
mum a epilepsia iniciar na 
terceira idade, superando as 
crianças. (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

Ultraprocessados: 
risco de obesidade 
maior em jovens

O consumo de alimentos 
ultraprocessados pode au-
mentar em 45% o risco de 
obesidade para adolescentes, 
segundo estudo de pesquisa-
dores da Universidade de São 
Paulo e publicado no Journal 
of the Academy of Nutrition 
and Dietetics.

A pesquisa apontou ainda 
que uma alimentação com 
alto consumo desse tipo de 
produto aumenta em 52% o 
risco de acúmulo de gordura 
abdominal e em 63% a chance 
para gordura visceral, entre os 
órgãos internos. O trabalho 
foi financiado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (Fapesp).

Participaram do estudo 
3.580 adolescentes com idade 
entre 12 e 19 anos nos Estados 
Unidos. As entrevistas e exa-
mes foram conduzidos entre 
2011 e 2016. Os jovens foram 
entrevistados de forma quali-
tativa, em um método que re-
lembra toda a alimentação da 
pessoa nas últimas 24 horas.

Daniela Neri, uma das res-
ponsáveis pelo estudo, disse 
que foram feitas duas entre-
vistas com cada adolescen-
te, em geral, sendo uma em 
um dia útil e outra no fim 
de semana. Dessa forma, de 
acordo com a pesquisadora, 
é possível ter um panorama 
da alimentação no cotidiano 
do jovem. “Um entrevistador 
treinado pergunta tudo o que 
ele consumiu nas últimas 24 
horas por refeição, como foi 
preparado, horário consumi-
do. É um dos métodos com 
menor erro para avaliar con-
sumo”, explicou.

Os adolescentes passaram 
também por exames que me-
diram a massa corporal e o 

acúmulo de gordura no abdo-
me e nos órgãos internos. Da-
niela Neri enfatiza que a gor-
dura visceral aumenta o risco 
para diversas doenças.

A partir dos dados cole-
tados, os jovens foram dis-
tribuídos entre três grupos, 
dos que menos consumiam 
os ultraprocessados aos que 
mais tinham esses alimentos 
na dieta. “A gente conseguiu 
observar que a partir do au-
mento do consumo desse ali-
mentos no peso da dieta, ha-
via maior risco de obesidade”, 
disse a pesquisadora.

Açúcar
Daniela Neri disse que os 

alimentos ultraprocessados 
têm muito pouco conteúdo 
nutricional, mas são mais 
atrativos, especialmente para 
crianças, por terem sabores, 
cores e texturas feitos para 
agradar. “São formulações de 
substâncias obtidas a partir 
do fracionamento de alimen-
tos frescos”, disse dando como 
referência produtos como re-
frigerantes, biscoitos rechea-
dos, macarrão instantâneo, 
salgadinhos e alimentos con-
gelados.

Apesar do uso de alimentos 
frescos na produção, a pesqui-
sadora alerta que o resultado 
final são produtos muito ca-
lóricos e com quantidades 
altas de sal, gorduras e açúcar. 
“Muito pouco do alimento 
fresco fica nessas formula-
ções. Elas incluem açúcar, 
óleos e gorduras também. 
São acrescidos de muitas 
substâncias que são de uso 
exclusivo industrial, como 
concentrados de proteína, 
gordura hidrogenada e ami-
dos modificados”, disse.

Campanha Março Roxo quer 
conscientizar sobre epilepsia
Movimento quer conscientizar a população sobre a doença que acomete 2% da 
população no Brasil e afeta em torno de 50 milhões de pessoas em todo o mundo
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