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Investigação. A Polícia Civil recolheu para perícia as armas dos PMs investigados pela morte 
de Ruan do Nascimento, 26, no Rio de Janeiro. Moradores acusam a polícia de ter entrado à pai-
sana na comunidade em que ele morava e ter matado o jovem, que tinha deficiência intelectual.NACIONAL
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O presidente Jair Bolsonaro conseguiu 
virar o quadro geral e passar a liderar 
nas intenções de voto no estado de 
São Paulo graças ao mesmo fenôme-

no observado no cenário nacional: a disparada 
da preferência pela reeleição do candidato do PL 
entre eleitores de 25 a 59 anos. Nos últimos levan-
tamentos realizados no estado pelo Paraná Pes-
quisas, em abril, Bolsonaro ganhou 7 pontos, em 
média, em relação ao desempenho ex-corrupto 
Lula (PT) nessa faixa etária, a mais populosa da 
população.

Perspectiva positiva
Eleitores de 25 a 59 anos são mais de 22 mi-

lhões dos 33,5 milhões de votos do estado de São 
Paulo, o maior colégio eleitoral do País.

A memória ajuda
O petista investe todas as fichas (e até por 

isso) tem vantagem entre jovens de 16 a 24 
anos, que eram crianças quando a Lava Jato 
estourou.

Último ‘reduto’
O petista lidera, por pouco, entre eleitores 

acima de 60 anos, mas, somados aos jovens, 
representam cerca de 10,7 milhões de eleitores.

Metodologia
O Paraná Pesquisas ouviu 1.820 eleito-

res em 78 municípios entre 27 e 31 de mar-
ço e 24 e 29 de abril: BR-002214/2022 e BR-
07854/2022.

Sem comparação
A Petrobras não figura na lista das maiores 

empresas de petróleo do mundo. Está a anos luz 
das estatais chinesas e da Arábia Saudita.

Outra estatal
A Saudi Aramco, a maior do mundo, lucrou 

US$110 bilhões em 2021. A Shell, com o triplo do 
tamanho da Petrobras, lucrou US$33,4 bilhões.

Diferença
A estatal PetroChina lucrou US$27,5 bilhões, 

em 2021, e faturou US$440 bilhões. A Petrobras 
lucrou US$21,2 bilhões e faturou US$83,9 bi-
lhões.

Poder irrestrito
A Petrobras aumentou o lucro em 2022 em 

3000% em relação a 2021, tem o monopólio do 
petróleo, e determina sozinha os preços. Mas é o 

Bolsonaro virou nas faixas de 25 a 59 anos em SP

O PODER SEM PUDOR

Em campanha para a prefeitura de Campina 
Grande (PB), Severino Cabral, pai do ex-sena-
dor e embaixador Milton Cabral, muito intuiti-
vo, tinha uma equipe para fazer seus discursos 
e auxiliá-lo ao pé-de-ouvido nos palanques. 
Num comício, ele desandou a fazer promessas, 

até anunciou que, eleito, levaria para a cidade um 
grande empreendimento. Ao seu ouvido, baixinho, 
o ex-deputado Raimundo Asfora orientou: “...em 
convênio com a Sudene”. E ele repassou para a 
multidão o que havia entendido: “...e vou construir 
também um convento para a Sudene!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Promessas, promessas

Luro da Petrobras é desequili-
brado para o setor
O lucro de R$44,5 bilhões da 
Petrobras apenas no primeiro 
trimestre de 2022 é de fazer 
inveja às maiores empresas 
mundiais de petróleo, como 
PetroChina, Saudi Aramco 
e British Petroleum. A BP, a 
sexta maior do mundo, lucrou 
quase R$14 bilhões a menos 
que a estatal brasileira este 
ano. O resultado da BP é o 
melhor em quase uma década, 
mas é menor que o da Petro-
bras no último semestre de 
2021, por exemplo.

“mercado internacional” que explica o prejuízo 
do cidadão na bomba.

Querer não é poder
Mesmo após a larga demonstração de apoio 

a Simone Tebet (MS) da executiva nacional do 
MDB, esta semana, incomoda (e muito) os alia-
dos a performance pífia nas pesquisas da pré-
-candidata à Presidência.

Socialismo pros outros
O PCO denunciou que “a economista de 

Guilherme Boulos (Psol)”, Laura Carvalho, vai 
trabalhar na ONG Open Society, do ‘bilionário 
socialista’ George Soros, com orçamento de mais 
de US$1,2 bilhão por ano.

Culpado é o Whatsapp
Áudio do executivo do Whatsapp no Bra-

sil, Dario Durigan, na assinatura do termo de 
compromisso com a Justiça Eleitoral para su-
postamente “combater fake news” revela que foi 
a própria empresa que gerou as notícias falsas 
em torno da criação das “comunidades”, grupos 
grandes. 

Plateia muda tudo
Durigan frisou ao TSE que não seria feita “mu-

dança significativa no produto - no Brasil - até o 

fim do período eleitoral”. Opositores do governo 
aplaudiram. Semanas depois, após reunião com 
Bolsonaro, o Whatsapp mudou e disse que a de-
cisão foi “exclusiva” da empresa.

Dados consolidados
O Brasil, com 214 milhões de habitantes, vai 

superar o Uruguai (três milhões de habitantes), 
tão elogiado nas manchetes, na vacinação contra 
a covid. São 85,43% de brasileiros, e 85,63% de 
uruguaios vacinados.

Coqueluche
O PP bateu martelo e sua candidata ao Se-

nado no Rio Grande do Sul será Nádia Silveira 
Gerhard, oficial da Brigada Militar e vereadora 
em Porto Alegre e, como se dizia antigamente 
nova coqueluche do partido.

Concorrência é tudo
Enquanto o preço médio do botijão de 

gás no Brasil gira em torno de R$120, nos 
EUA, onde vigora o livre mercado, o preço 
é de US$17,92, algo em torno de R$90,85 na 
cotação atual ou 25% mais barato.

Pensando bem...
...nem mesmo no Dia da Coragem, celebrado em 

6 de maio, o ex-presidente Lula topou sair às ruas.

Segundo o estudo, a condição de sobrepeso (antes da obesidade) atinge 57% dos brasileiros

O Brasil deverá ter, até 
2030, quase 30% de sua po-
pulação adulta com obesida-
de. A projeção foi feita pela 
World Obesity Federation, 
uma organização interna-
cional voltada para redução, 
prevenção e tratamento da 
obesidade. Atualmente, da-
dos da Vigilância de Fato-
res de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por In-
quérito Telefônico (Vigitel) 
de 2021, uma pesquisa feita 
pelo Ministério da Saúde, in-
dicam que 22% da população 
brasileira adulta apresenta 
obesidade.

A condição é calculada 
por meio do índice de mas-
sa corporal (IMC), que con-
siste na divisão do peso pela 
altura ao quadrado. Quando 
o resultado fica entre 25 e 30, 
considera-se que há sobrepe-
so – condição que atinge 57% 
da população adulta no país, 
segundo a Vigitel. Se o IMC 
for maior que 30, o caso é ca-
tegorizado como obesidade.

Os números da World 
Obesity Federation também 
apontaram que a condição 
pode ser uma realidade para 
mais de 1 bilhão de pessoas 
em todo o mundo até 2030. 
Para efeito de comparação, 
em 2010 o número era apro-
ximadamente a metade. “Al-
guns fatores relativamente 
conhecidos para obesidade 
estão impactando países que 
anteriormente não tinham 
altas taxas, como um largo 
acesso a comidas muito in-
dustrializadas e de alimentos 
refinados”, diz Carlos Schia-
von, cirurgião bariátrico e 
coordenador da ONG Obesi-
dade Brasil.

No Brasil, caso se confirme 
a projeção para 2030, o país 
vai se tornar a quarta nação 
com maior número absoluto 

de pessoas com excesso de 
peso no mundo. A possível 
prevalência de 30% da con-
dição em toda a população 
adulta brasileira foi catego-
rizada como alta, mas outras 
regiões chegam a percentuais 
muito maiores, como a Sa-
moa Americana, que em oito 
anos poderá ter quase 70% da 
sua população com obesida-
de. “O índice no Brasil é mui-
to alto. Comparativamente, 
está um pouco melhor, mas 
continua sendo muito alto”, 
afirma Schiavon.

Especificidades
As estimativas também 

conseguiram identificar a di-
ferença em relação a gênero. 
No total, conforme a proje-
ção, a maior parcela de pes-
soas com obesidade no país 
seriam as mulheres, algo já 
reconhecido pela literatura 
médica. “Se formos ver o nú-
mero de cirurgias bariátricas, 
são três mulheres operadas 
para cada homem. Então 
realmente há uma incidência 

e prevalência maior em mu-
lheres comparada a homens” 
afirma Ricardo Cohen, coor-
denador do Centro de Obesi-
dade e Diabetes do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz.

Segundo ele, o quadro 
pode ter relação com aspec-
tos genéticos. Isso ainda está 
sendo investigado e pode ser 
de extrema importância para 
prevenção e tratamento da 
condição, já que, segundo 
o médico, “sabemos que o 
grande fundamento da obe-
sidade é genético”.

Economia
Os problemas de ter um 

maior número de pessoas 
obesas impactam diferentes 
facetas da sociedade, como no 
desenvolvimento de diabetes, 
hipertensão e colesterol alto. 
Esse cenário reflete direta-
mente na situação econômica 
dos países, tanto em relação 
aos gastos no tratamento das 
doenças como na perda de ca-
pacidade produtiva.

Nesse caso, a projeção rea-

lizada pela organização tam-
bém se debruçou sobre esse 
ponto. Para entender esses 
efeitos, os pesquisadores ob-
servaram os custos diretos e 
os indiretos que o excesso de 
peso acarreta. Aqueles cha-
mados diretos dizem respei-
to às despesas tidas no tra-
tamento da obesidade e das 
doenças decorrentes dela, 
como diabetes, mas também 
às relacionadas ao processo 
de busca de serviço de saúde, 
como quando ocorre viagens 
para atendimento médico. Os 
custos indiretos referem-se à 
perda de capacidade produ-
tiva das pessoas obesas e às 
mortes prematuras relacio-
nadas à condição de excesso 
de peso.

Com esses pontos defini-
dos, foi mensurado que o Bra-
sil iria mais do que quadrupli-
car seus custos envolvendo 
sobrepeso e obesidade. Esti-
ma-se que o custo total alcan-
çou US$ 39 bilhões em 2019. 
A projeção é que subiria para 
US$ 181 bilhões em 2060.

Câmara: PL pressiona 
para tirar opositor do 
governo da Mesa

A oposição de Marcelo 
Ramos (PSD-AM) ao gover-
no de Jair Bolsonaro levou 
o PL, partido do presidente, 
a pressionar Arthur Lira 
(PP-AL) a retirar o amazo-
nense da vice-presidência da 
Câmara e tentar emplacar 
um deputado da legenda 
no posto. Ramos era do PL 
quando foi eleito para o car-
go, mas migrou para o PSD 
após a filiação de Bolsonaro. 
Para barrar a manobra, ele 
recorreu ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE).

No dia 29, o ministro Ale-
xandre de Moraes concedeu 
uma liminar ao deputado 
e oficiou o presidente da 
Câmara a se abster de acatar 
qualquer deliberação do PL 
que implique no afastamento 
ou substituição do deputado 
do Amazonas da Mesa Di-
retora. O partido ainda pode 
recorrer.

A substituição de Ramos 
seria um ato inusual. Repre-
sentaria, ainda, uma revi-
ravolta nas regras adotadas 
atualmente pela casa legis-
lativa. A pressão do PL tem 
como base dispositivo do re-
gimento da Câmara que prevê 
que o integrante da Mesa que 
trocar de partido perderá au-
tomaticamente o cargo. Ocor-
re que uma decisão da própria 
Câmara, em 2016, flexibilizou 
a regra e permitiu a troca para 
partidos do mesmo bloco, o 
que livraria Ramos.

Deputado federal de 
primeiro mandato, Marcelo 
Ramos, à época no PL, foi 
eleito vice-presidente da Câ-

mara em fevereiro de 2021 
com o voto de 396 colegas, 
na mesma chapa em que 
Arthur Lira se tornou pre-
sidente da casa.

Ao longo de 2021, com o 
agravamento da pandemia e 
as posições de Bolsonaro no 
enfrentamento da crise sani-
tária, Ramos se consolidou 
como voz crítica ao governo. 
Quando o presidente sina-
lizou que pretendia migrar 
para o PL, o vice-presidente 
da Câmara disse ter virado 
alvo de críticas e perseguições. 
A ida de Bolsonaro para o 
partido de Valdemar Costa 
Neto em novembro de 2021 
fez com que Ramos migrasse 
para o PSD de Gilberto Kas-
sab – a mudança foi oficializa-
da em fevereiro deste ano.

Em sua ação de justificação 
de desfiliação partidária junto 
ao TSE, Ramos foi amparado 
por uma carta de anuência do 
presidente do PL. O docu-
mento diz que a permanência 
do amazonense no quadro de 
filiados “causaria indiscutivel-
mente constrangimentos de 
natureza política para ambas 
as partes” e que, por isso, a 
legenda concordou com a 
desfiliação.

Ramos seguiu com suas 
críticas ao governo e se 
tornou mais vocal após 
Bolsonaro editar decretos 
que reduzem o Imposto 
sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) e afetam 
a zona franca de Manaus 
– na sexta (6), Alexandre 
de Moraes suspendeu a 
redução em ação no STF.

Telemedicina é uma das pautas prioritárias
Marcelo Queiroga (Saúde) sobra o uso da tecno-

logia para ampliar o acesso à Saúde

30% dos brasileiros estarão 
obesos até 2030, diz estudo
Segundo levantamento de 2021 do Ministério da Saúde, 22% da população 
já está nessa categoria. A projeção prevê inclusive impactos econômicos
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