
PROPAGANDA OCUpOU a 
página inteira da edição 
de sábado do The New 
York Times. Michael 
Bloomberg, 70 anos, há 
uma década prefeito da 
maior metrópole ame

ricana e um dos 15 cidadãos mais ricos dos 
Estados Unidos, aparece andando sobre 
uma Manhattan em miniatura, usando 
um vestido azul-turquesa e um cachecol 
de seda, ton sur ton, tal qual uma esquisita 
mistura de Robin Williams em Uma Babá 
Quase Perfeita e o Godzilla. Abaixo do irô
nico skyline da ilha, a frase "Nova York pre
cisa de um prefeito, não de uma babá", em 
letras garrafais. O anúncio, pago pelo Cen-
ter for Consumer Freedom (Centro pela 
Liberdade do Consumidor), um dos prin
cipais braços do lobby da indústria alimen
tícia, de bebidas, restaurantes e cigarro, é 
resultado direto do projeto de lei propos
to pelo prefeito na virada do mês. Bloom
berg quer proibir a venda, a partir de mar
ço de 2013, de bebidas à base de açúcar (en
tre elas, refrigerantes, chás gelados, à ba
se de café e energéticos) com mais de meio 
litro nas bodegas, lanchonetes, restauran
tes, carrinhos de venda, estádios e cinemas 
da cidade. Comerciantes que desrespeita
rem a medida receberão multas de até 200 
dólares por unidade vendida. 
"É obrigação do poder público prevenir 
a venda de produtos que não são benéfi
cos para a saúde. Obesidade é um proble
ma sério nos Estados Unidos e vamos dar 
o exemplo, agindo", afirmou Bloomberg, 
iniciando mais um round da luta com parte 
do empresariado em tudo oposta ao barão 
da mídia adepto da vida saudável, sempre 
delgado, elegante nas aparições públicas. 

Inicialmente filiado ao Partido Demo-

O projeto de Michael 
Bloomberg de limitar 
a quantidade vendida 
em bares tem sido 
muito criticada 

Babá. Os críticos acusam 
Bloomberg de pretender 
tutelar os cidadãos 

crata, Bloomberg é um liberal que se tra-
vestiu de republicano a fim de conseguir 
legenda para a sucessão de Rudy Giulia
ni em 2001. Impulsionado pelo impacto 
econômico do ataque às Torres Gêmeas, 
venceu o pleito com a imagem do pro
fissional bem-sucedido, ideal para reer

guer as finanças da cidade. Tarefa cum
prida, desligou-se do partido feito refém 
dos conservadores e se apresentou como 
um independente, acima da dicotomia di-
reita-esquerda. A menos que o tema en
volva saúde pública. Aí ele consegue de
sagradar aos dois lados. 



aplica ao país como um todo. "Cada caso 
é um caso e as soluções são diferentes pa
ra cada comunidade", disse. 

Desde 2002, o "prefeito dos prefeitos", 
termo de duplo sentido cunhado por ad
miradores e desafetos no longo perfil pu
blicado na edição desta semana da revista 
New York, já proibiu o fumo em bares, res
taurantes e até espaços públicos, incluin
do todos os parques, praias e praças da ci
dade. "Lá vem ele de novo com essa ob
sessão nada saudável contra refrigeran
tes", reagiu Stefan Friedman, porta-voz 
da indústria de bebidas. A Coca-Cola, em 
nota divulgada à imprensa, foi mais dire
ta: "Os consumidores são muito mais in
teligentes do que pensa a Secretaria Mu
nicipal de Saúde. Somos transparentes e 
já informamos a quantidade de calorias 
de todos os nossos produtos. Eles são ap
tos a fazer suas próprias escolhas". 

A principal vitória do lobby das gran
des empresas do setor foi a de transpor
tar a discussão da prevenção à obesidade 
(de acordo com o governo federal, 35,7% 
dos norte-americanos são obesos) para 

Enquanto John Boehner, o principal 
líder republicano no Congresso, conside
rou a proposta "uma piada", a Casa Bran
ca se apressou em delegar à primeira-da-
ma, Michelle Obama, inserida em uma 
cruzada pública contra a obesidade, a 
tarefa de ponderar que a medida não se 

a seara dos direitos individuais. Não aju
dou o fato de Bloomberg celebrar, um dia 
depois de sua declaração de guerra contra 
as bebidas à base de açúcar, o Dia do Do-
nut em Nova York. Uma guloseima típica 
dos EUA tem em média 280 calorias an
te 194 de uma garrafa de Coca-Cola clássi
ca a ser banida pelo alcaide. "O importan
te é a moderação. Comer um donut não 
faz mal a ninguém. Queremos diminuir o 
tamanho do produto, não proibir sua ven
da. Quem quiser pode seguir comprando 
duas garrafas", defendeu-se Bloomberg. 

A rede de tevê N Y-1 divulgou esta sema
na a primeira pesquisa de opinião sobre o 
tema, e Bloomberg conseguiu, mais uma 
vez, desagradar gregos e republicanos. 
Dos 500 nova-iorquinos que concordaram 
em participar da enquete, 53% considera
ram o projeto de lei um exemplo do gover
no atacando as liberdades individuais dos 
cidadãos. Outros 42% concordam que se 
trata de boa medida para prevenir uma 
crise ainda maior no sistema de saúde da 
cidade. A conta da obesidade alheia, os fãs 
de Bloomberg dizem, acaba invariavel
mente no bolso do contribuinte. 
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