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Saúde

carboidratos à 
noite engorda?
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Folia pela região

As festas de Carnaval começaram 
ainda semana passada e prolonga-

ram-se até terça-feira, com muita alegria 
e diversão, especialmente para os jovens. 
Ibirubá possui blocos grandes e muito 
bem organizados. Confi ra alguns regis-
tros das suas concentrações:
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RECEITA DA SEMANA

Macarrã Alh  Óle

P
IA
D
A

Efemérides

Áries (21/3 a 20/4): Estimulada a 
criatividade, a inventividade e o poder da 
imaginação e da sensibilidade. Cuidado 
com ilusões emocionais e com a tendência 
à idealização excessiva.

Touro (21/4 a 20/5): Fase de 
maior sensibilidade e de busca de uma 
afi nidade psíquica, emocional e espiritual 
no relacionamento. Excepcional momento 
para resgatar um projeto profi ssional.

Gêmeos (21/5 a 20/6): Momento 
oportuno para abrir a mentalidade, desen-
volver outros interesses e para estar recep-
tivo à intuição. Cuidado com as ilusões e 
com o excesso de expectativas emocionais.

Câncer (21/6 a 21/7): Excelente 
momento de desapego. Pode conhecer 
pessoas interessantes, com grande afi nida-
de. Fase positiva para parcerias profi ssio-
nais e também para a força transformadora.

Leão (22/7 a 22/8): Energia no 
setor de parcerias e associações. Atenção 
com a ilusão nas emoções. Expressão 
criativa, com contatos positivos para o de-
senvolvimento pessoal e profi ssional.

Virgem (23/8 a 22/9): Necessida-
de de empatia e entendimento na relação 
afetiva. Pode ser revitalizado antigo projeto 
no trabalho, e nova organização no cotidia-
no. É preciso ser mais inventivo e inovador.

Libra (23/9 a 22/10): Cuidado para 
não repetir padrões emocionais que já pro-
vocaram desgaste em sua vida. Abra-se a 
novos sentimentos e experiências. Ênfase 
nos trabalhos de natureza criativa.

Escorpião (23/10 a 21/11): Mu-
danças no ambiente doméstico e familiar 
podem começar a se fazer mais presentes. 
É um momento em que a sintonia de va-
lores com quem você ama é fundamental.

Sagitário (22/11 a 21/12): É pre-
ciso cuidar mais de si, desenvolver a auto-
estima e o amor-próprio para ter relacio-
namentos mais plenos. Uma fase oportuna 
para trabalhos de natureza intelectual.

Capricórnio (22/12 a 20/1): É 
preciso estabelecer uma sintonia mais su-
til, psíquica e espiritual para se sentir pleno 
nos relacionamentos. Excelente momento 
para inovar nos talentos.

Aquário (21/1 a 19/2): Momento 
oportuno para agir com mais carinho, sen-
sibilidade, empatia e solidariedade, mas 
procure se vitimizar. Expresse sua criativi-
dade por meio do trabalho.

Peixes (20/2 a 20/3): É preciso 
ter mais cuidado com a saúde, a espiritua-
lidade e o autoconhecimento. Momento de 
grande sensibilidade emocional, importan-
te para atividades nos bastidores.

Preparo: 14 minutos
Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES
• 1 pacote de macarrão 500 g (tipo 

do macarrão a gosto)
• 1 saquinho de alho granulado
• 1/2 tablete de manteiga (não use 

margarina)
• 1 colher (sopa) de azeite extra virgem
• ervas (manjericão, orégano, salsa, 

cebolinha, tomilho, a gosto)
• sal
• 1 dente de alho
• gengibre em pó a gosto
• 1 folha de louro

MODO DE PREPARO
1) Quando faltar mais ou menos 5 

minutos para fi car no ponto de escor-
rer o macarrão, comece o preparo da 
receita;

2) Na frigideira quente coloque a 
manteiga, o azeite, a folha de louro, e 
o alho granulado. Nesta hora vale um 
pouco de agilidade, pois o macarrão 

escorrido vai para a frigideira, sendo 
mexido e dosado com sal a gosto, as er-
vas, o gengibre em pó a gosto também;

3) O dente de alho serve para você 
untar os pratos onde serão servidos o 
macarrão;

4) Coloque as porções nos pratos já 
com o cheiro do alho, e enfeite com al-
gumas ervas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Não lave o macarrão nem passe óleo 

ou gordura nele depois de escorrê-lo. 
Coloque direto na frigideira.

18/2 – Dia de Santa Bernardete Soubirous, Dia do início da Semana Nacional Contra o Alcoolismo; 
19/2 – Dia de São Flaviano, Dia do Esportista; 20/2 – Dia de Santo Eleutério; 21/2 – Dia de São 
Pedro Damião, Data festiva do Exército; 22/2 – Cátedra de São Pedro; 23/2 – Dia de São Policar-
po; 24/2 – Dia de São Sérgio, Dia da Promulgação da Primeira Constituição Republicana (1891)

A moça vai ao médico querendo 
emagrecer. Ele recomenda:

- A senhorita come normal por 
dois dias, e pula o terceiro dia, 
come normalmente por mais dois 
dias, e pula o terceiro dia, e assim 
por diante; eu lhe garanto que você 
vai perder pelo menos cinco quilos 
no próximo mês.

No mês seguinte ela volta para o 
consultório 20 quilos mais magra. 

Abismado, o médico diz:
- Nossa! Vejo que a senhorita 

seguiu minhas recomendações à 
risca.

E a moça:
- Sim, mas tenho de dizer que 

quase morri.
O médico pergunta:
- De fome?
Ela responde:
- Não doutor, de tanto pular!

Dieta
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Dicas de Moda
Jeans: 5 tendências para usar em 2018

O clássico jeans ganha versões marcantes e atualizadas para o próximo ano e que já estão dando as caras 
pelas ruas do eixo Nova York, Milão, Paris e Londres

O domínio absoluto da calça skinny de mais de uma década à chegada mais recente dos modelos pantacourt, o 
jeans sofreu uma verdadeira revolução nos últimos anos em termos de modelagem. Seja como for, uma coisa 

é certa: o denim promete seguir dominado nas mais variadas ocasiões, peças e seguindo surpreendente em 2018.
Durante as semanas de moda internacionais, pudemos ver modelos que, com certeza, serão tendência no próxi-

mo ano, e darão status fashion para uma peça que, historicamente, foi sempre considerada casual. Para as calças, 
o truque segue sendo combiná-las em um esquema hi-lo, ou seja, junto a camisas de seda, sapatos de salto alto e 
outros itens que deixem a produção com ares super elegantes. Nas peças inteiras confeccionadas no material, mire 
suas apostas em modelos mais curtos (valem os vestidos ou macaquinhos com mangas) e até mesmo em peças de-
nim com acabamentos como franjas ou efeitos destroyed.

A seguir, alguns dos destaques das ruas para se inspiprar já!

SILHUETAS FORTES
Esqueça o modelo skinny ou o corte reto. A bola da vez 
são silhuetas marcantes. Cintura alta, boca mais aberta e 
modelagens quase esportivas têm vida longa na tempo-
rada. De dia, os modelos funcionam com o clássico tênis 
branco. Na noite, vale acrescentar um salto mais pesado 
e tops de tecido nobre.

Os modelos quase esportivos 
surgem em alta

ETERNAMENTE DESTROYED

O baby blue pede um tempo, 
enquanto as lavagens detonadas e 
destruídas seguem fi rmes no pró-
ximo ano. Pense em tons como o 
cinza, rosa apagado e até marrom. 
A ideia é trazer um pouco mais de 
personalidade para o look com pe-
ças que combinem a silhueta de um 
bom jeans com uma paleta versátil.

Os delavés, de fundo acinzentado 
ou azul, chegam com tudo

ÍNDIGO BLUE
O tom mais escuro, o azul bem fechado, é outra ten-

dência forte para a calça e demais peças. Vale optar por 
modelos que tenham uma barra diferenciada ou um corte 
marcante (voltando para o primeiro ponto, das silhuetas) 

para dar mais bossa ao look.

O azul profundo, assim como os modelos boca-de-sino 
mais encurtado, são outros dos hits da estação

DENIM DE PONTA A PONTA
 Ao invés de duas peças jeans no mesmo look, 
vestidos, macacões e macaquinhos de denim 
surgem numeroros. Mas não pense em mode-
los soltinhos e de tencel, bem de verão. O jeans 
do momento e que marca produções como es-
tas é forte, tem peso e combina com aces

Looks totais jeans voltam com tudo, mas 
desta vez em peças únicas e mais curtas

Dia 14, Carina Ücker trocou de idade, ela 
que integra a equipe da Epagre e Planejar em 
Ibirubá. Parabéns e felicidades!

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de 
Ibirubá está com nova diretoria, agora tendo 
à frente a professora Nair Marangon. Sucesso 
na caminhada!

Felicidades mil ao belo casal Juliana Con-
rad e Christopher Jhanttor Diesel, que espe-
ram a visita da cegonha para 2018.

Dia 17 de março, acontecerá o Jantar dos 
60 anos da Escola General Osório de Ibiru-
bá, no CTG Rancho dos Tropeiros. Marque na 
agenda e prestigie!

No próximo sábado, dia 17, acontece a Re-
abertura da Temporada 2018 da Rust de Tape-
ra. No palco, muito sertanejo com Victor Piaz e 
line up com o DJ Edu Pertile. Não perca!

Dia 10 de março o CTG Guido Mombelli 
realiza o 16º Sarau da Prenda Jovem. Inscri-
ções e informações pelos fones 99636-9863 
ou 99180-1109.
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Parabéns

Aceitamos reservas para jantares e eventos,
pedidos de pratos e sobremesas sob encomendas.

Dia 21 de fevereiro completa 74 
anos Wally Klein. À querida aniver-
sariante, votos de felicidades e mui-
tos anos de vida. “Parabéns Wally, 
você é nossa inspiração, te amamos!” 
Homenagens da fi lha Marilia, genro 
Odair, neto Everton Ângelo, neta An-
dreia e bisneto Nicolas.

Wally!

Adilson e Nilza Zanchi completa-ram 38 anos de casamento dia 16/2. São 38 anos de amor, companhei-rismo, amizade e dedicação um ao outro e à família. Que Deus abençoe sempre o casal com muita saúde e felicidades! E dia 4, Adilson (Grilo), festejou a chegada dos 63 anos. As homenagens partem de todos os fa-miliares e amigos.

Felicidades!
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17/02 – Anderson Mateus Wollmann, Susana Oliveira Abreu, Celso Leomar Krug, José 
Eduardo Horna, Ervin Wendt, Cleci Floss, Dácio Moraes, Gladis Mª Trein, Vilmar Braun, 
Elenice Cé da Silva, Claudimara Fritzen, Rejane Geller, Rosângela Reichert, Anderson 
Matheus Wollmann, Jânio Lauxen, Heleta Ristow Sand, Sandel B. Schwaab, Irineu Kunz, 
Vânia Caroline Grave Frederich;

18/02 – Guilherme Nazar Krammes, Magnus Fernando Koch, João dos Santos, Jânio 
Vital Stefanello, Luciane Klein, Adriane Molinaro, Cristiano Sieg, Fabrício Krug Costa, Nair 
Wayhs, Geralcino Carvalho Jr., Evani Bisognin Câmera, Jones Luciano Rupenthal, Anita 
Otto Krein;

19/02 - Anita Cecília Koehler, Rocheli Hüber, Cláudio Ademar Güntzel, Nelson Adiers, 
Ana Cláudia Birkhan, Rafael Giovane Kunz, Salete Oberherr, Gilson Bartholdy, Edilson 
Wohlenberg, Ana Cristina Kalb, Kênia Katiuscia Pereira, Lair Kolling, Solange Gomes, 
Hélio Trombini, Erena Tereza Veeck, Silvia Silveira da Cunha, Maria Silveira da Cunha, 
Neide Christ;

20/02 - Gustavo Suertegaray, Odelmir Oliveira de Souza, Alice Oliveira de Souza, Mª 
Delfi na Cerutti, Airton Selmar Schaefer, André Fabiano Antonello, Cristiano Ferreira, Noeli 
Benz, Dariane Miriliza Kunz, Elza Cocco Giuliane, Angélica Ranow, Andréia de Souza, 
Nelson Welzel, Maria Delfi na Cerutti, Gladis Carla Klein, Ana Paula Krein Elicker, Irma 
Cristina Wojahn;

21/02 – Maico Dilly, Leila Franciele Merg, Adelaide Seibel, Lúcia da Silva, Rudinei Bogorni, 
Bruna Bohrz, Daiara de Campos, Rosalino Brignoni, Silvia Ruviaro, Mirian Andréia Wandsche-
er, Clezi Kolling, Michele Kohl, Irilaine Machado Kunz, Marlene Lídia Maldaner, João Antes;

22/02 - Camile Fátima Dierings, Isabel Müller, Mateus Eduardo Wohlmuth, Giolito da 
Costa, Loremar Geller, Iria Brenner, Thaís Kunz Kauffmann, Geni Barrow, Ana Paula 
Almeida dos Santos, Willian de Oliveira, Licéria Campos Kellermann, Jovelina Roveda 
Maldaner, Eduardo Henrique dos Santos, Rosemeri Oliveira dos Santos, Evandro Becker, 
Nilce Klein da Silva, Darci Volnei, Rosalino Brignoni, Marília Schaedler;

23/02 - Valdecir Eckert, Flávia Mendes Marangon, Peri Kaufmann, Alfredo Kerkhoff, 
Ivan Ferreira de Souza, Silvia Mai Stöhrlick, Elisa Passinato, Terezinha Prediger, Darci 
Sebastião Câmera, Elisabeth Port;

Feliz aniversário!

A linda garotinha 
Letícia Martins Blasi 
completou dez anos 

de idade dia 11. As 
felicitações partem 

dos pais Lairton e 
Tatiana, da mana Mi-

lena. A festa reuniu 
familiares e amigos 

na Asfuca. Foto Arte

Bodas de Prata

O casal Olando e Se-
lita Kanitz Sand 

completaram 25 anos 
de casados dia 6. A fes-
ta aconteceu no Clube 
Divertido em Ibirubá. 
Felicitações especiais 
partem dos familiares e 
amigos. Foto Arte
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OZB promove seu 1º Carnaval InfantilMais registros do 
Motocross, em Quinze 
de Novembro:
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Festa do OZB renova o Carnaval da região
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A unidade dedicará 100% dos atendimentos e 
procedimentos de média e alta complexidade 
aos pacientes do SUS

O município de Caxias do Sul (RS) terá um reforço de 
R$ 966,5 mil anuais para ampliar e qualifi car os ser-

viços de média e alta complexidade oferecidos à população 
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital Geral 
de Caxias do Sul obteve habilitação 100% SUS, após desti-
nar todos os atendimentos ambulatoriais e hospitalares de 
média e alta complexidade para a população que depende 
da rede pública de saúde. O hospital é de gestão municipal e 
está vinculado à Universidade de Caxias do Sul.

Atualmente, a unidade realiza procedimentos de la-
queadura, coleta de vestígios de violência sexual, obesi-
dade, terapia nutricional e enteral, assistência cardiovas-
cular adulta e pediátrica, nefrologia, oncologia adulta e 
pediátrica e tratamentos voltados para AIDS/HIV.

A estrutura física do hospital está pronta para atender 
Caxias do Sul e outros 40 municípios vizinhos. São 227 
leitos de internação destinados às UTIs adulta, neonatal, 
pediátrica, clínica e cirúrgica, obstetrícia, pediatria, psi-
quiatria, unidade de cuidados intermediários e oncologia. 
A unidade também oferece assistência multiprofi ssional 
de alta complexidade em oncologia, por meio de 20 con-
sultórios e serviços de radioterapia e quimioterapia para 
adultos e crianças. (G.Frasão/Agência Saúde)

Hospital Geral de Caxias 
do Sul terá R$ 966,5 mil 
para atender pelo SUS A tendência à insônia aumen-

ta na fase do climatério por 
causa do desequilíbrio hormonal e 
da queda na produção de estrogê-
nios, que são hormônios associados 
com a regulação do sono da mulher. 
As ondas de calor e suores que acom-
panham o desequilíbrio hormonal 
também podem ocorrer à noite e 
perturbar o sono. É importante estar 
atento à frequência desses episódios 
para que a insônia eventual não se 
transforme em crônica. A higiene do 
sono na transição para a menopausa 
tem um papel importante neste sen-
tido, bem como os exercícios físicos.

Os médicos defi nem a insônia 
como um distúrbio psíquico-fi sio-
lógico, que tem origem em algum 
desequilíbrio hormonal ou orgâni-
co associado, na maioria dos casos, 
a problemas de fundo emocional 
como ansiedade, fobias, separações 
e perdas, ou preocupações mate-
riais como o desemprego e a falta de 
dinheiro. A tendência à insônia au-
menta naturalmente, com a idade e, 
nas mulheres, especialmente na fase 
do climatério, em que o desequilí-
brio hormonal as torna vulneráveis 
à depressão, além de sujeitas aos su-
ores e fogachos bem como a proble-
mas urinários. 

Para evitar que a insônia se tor-
ne crônica os médicos recomendam 
às pacientes, antes de mais nada, 
fazer a higiene do sono, cujos proce-
dimento são descritos mais abaixo. 
Técnicas de relaxamento, meditação 
e yoga ou a prática diária de exercí-

cios físicos são fundamentais para 
prevenir as alterações de humor e 
promover o bem estar e o sono. Os 
casos de ansiedade leve, típicos do 
climatério, que difi cultam pegar no 
sono podem ainda ser resolvidos 
com o uso de calmantes naturais 
ou fi toterápicos. Diante de um qua-
dro de ansiedade mais intenso, em 
que a insônia parece caminhar para 
tornar-se crônica, o neurologista 
considera ainda a indicação de um 
tratamento psicoterapêutico e o uso 
de anti-depressivos.

Higiene do sono
A higiene do sono deve ser in-

corporada ao dia-a-dia, indepen-
dentemente de qual seja a opção 
de tratamento. É uma terapia sem 
medicação que vale para todas as 
pessoas. A seguir, os procedimentos 
sugeridos para a higiene do sono:

• Fazer a última refeição até 
oito horas da noite.

• Preferir pratos leves, de fá-
cil digestão.

• Evitar atividade física de-
pois das seis da tarde. O exercício 
depois desse horário desregula o re-
lógio biológico.

• Pessoas mais notívagas de-
vem deixar a casa ou o ambiente 
onde estiver na penumbra.

• A luz reduzida avisa o cére-
bro para secretar melatonina, o hor-
mônio do sono.

• Dedique-se a atividades 
agradáveis como ouvir música ou 
ver um programa na TV, mas fora do 

quarto de dormir.
• Procure relaxar o corpo em 

uma poltrona confortável enquanto 
o sono não vem, vestida com roupa 
de dormir. Mas só vá para a cama 
quando tiver sono, realmente.

Insônia na transição para a menopausa

Dra. Grazieli Sassi
Professora titular da Uni-
versidade de Passo Fundo
Título de especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia 
–TEGO
Pós graduação em 
Ultrassom ginecológico 
e obstétrico – EURP
Pós graduação em Video-
histeroscopia – FELUMA

Atendimento na Rua Flores 
da Cunha, 900, sala 05.
Telefone para contato 
3324-3704 ou 98424-3704
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A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ibirubá, com sede 
junto a Biblioteca Pública, tem nova diretoria para 2018. 

Nair Marangon é a nova presidente da entidade, eleita em assem-
bleia, com chapa única e aclamação ainda no dia 27 de dezembro.

Além de Nair, a nova diretoria conta com Daniela Nogueira na 
vice-presidência, Marli Domingo (2ª vice), secretária Rosane Schie-
felbein, tesoureira Leoni Ubessi Rebelato e Marli Mendes (2ª), mais 
Milene Silva e Salete Nicolodi na diretoria social. No conselho deli-
berativo estão Nelci Kanitz, Marcionila Marx e Sônia Nascimento, 
mais 15 integrantes da LFCC.

Saiba mais
A Liga Feminina de Combate ao Câncer usa a conscientização so-

bre a prevenção como sua principal ferramenta, e dedica-se a assis-
tir portadores de câncer e seus familiares por meio de doações. O 
trabalho é realizado por voluntárias em várias frentes de trabalho - 
Projeto Prevenção, chás, jantares, o Bazar da Solidariedade, visitas 
domiciliares e hospitalares e outras iniciativas. Atualmente, a LFCC 
atende em torno de 60 famílias e possui um cadastro com mais de 
100 pessoas que buscam ajuda.

Programação 2018
Dia 07/3 – Chá das Mulheres, em homenagem ao Dia Internacional 

da Mulher, no Salão Paroquial Católico. Na programação palestra mo-
tivacional, mensagem religiosa e sorteio de Brindes. Fixas a R$ 15,00.

Dia 27/5 – Chá com Escolha da 
Glamour Baby, Infantil e Juvenil

Dia 04/8 – Baile com Escolha da 
Glamour Girl 2018/2019

Dia 30/9 – Chá das Flores com Es-
colha da Glamour Vovó – Salão Paro-
quial Católico

Dia 1º/10 – Outubro Rosa – Diver-
sas atividades até 31/10

Além dos eventos tradicionais, 
a nova diretoria pretende realizar 
campanhas para captação de ali-
mentos, cabelos e roupas, fortalecer a parceria com empresas e co-
munidade e buscar incentivos fi scais, como o Programa Nota Fiscal 
Gaúcha. Além disso, também formar uma equipe de visitas e apoio 
aos portadores de câncer e suas famílias.

Projeto Vencendo o Câncer
A diretoria lembra que o Projeto Vencendo o Câncer com a psi-

cologa Carolina Soares Pasinato, continua e retoma suas atividades 
no primeiro sábado de março, dia 3, das 9h às 10h, na sede da enti-
dade (Biblioteca). Mais informações pelo fone (54) 99169-9525 (Nair) 
ou no local às terças-feiras, das 8h30min às 11h, e nas quintas-feiras 
das 13h às 17h. O telefone da LFCC é o 3324-4161.

Liga de Ibirubá tem nova diretoria

Teresinha Soares, Daniela 
Nogueira, Nair Marangon, Nelci 

Kanitz e Leoni Ubessi Rebelato 
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É preciso ter cuida-
do ao tomar deci-
sões relacionadas 

à alimentação, principal-
mente sem a orientação de 
profi ssionais da saúde. O 
carboidrato é um dos nu-
trientes necessários para 
a saúde.

O especialista em me-
tabolismo Alexis Fonseca 
Welker, professor de bio-
química, nutrição e fi sio-
logia da Universidade de 
Brasília (UnB) fala sobre 
o assunto. “Toda vez que 
a pessoa consome um ali-
mento com carboidrato, 
o organismo queima me-
nos gordura, uma vez que 
ele tem ali o carboidrato 
como ‘combustível’ para 
queimar. Ou seja, quanto 
mais carboidrato você tem 
no corpo, mais seu corpo 
utiliza o carboidrato para 
gerar energia”, explica o 
professor.

“Quando a pessoa con-
some carboidrato durante 
o dia e pratica atividade 
física, saindo para se exer-
citar, subindo escadas, etc, 
ela vai acumular menos 

gordura. Enquanto aquele 
que consome e fi ca parado 
favorece um maior acúmu-
lo de gordura. A conversão 
de carboidrato em glicose 
e posteriormente em gor-
dura é chamada de lipo-
gênese. Por isso algumas 
pessoas dizem que carboi-
drato à noite engorda, pois 
logo depois o corpo vai en-
trar em repouso, quando 
a taxa metabólica cairia. 
Mas na prática os estudos 
se contradizem e não há 
consenso.”

Vale lembrar que o ga-
nho de peso está relaciona-
do ao baixo gasto energéti-
co e à elevada ingestão de 
calorias ao longo do dia, e 
não somente à ingestão ca-
lórica no período noturno.

Dietas
Na hora de buscar o 

peso saudável, o Ministé-
rio da Saúde aconselha fo-
car na alimentação como 
um todo, durante todo 
o dia. O consumo de car-
boidrato é tão importante 
como legumes, verduras e 

proteínas. Prefi ra os ali-
mentos in natura ou mi-
nimamente processados, 
evite os ultraprocessados 
e utilize óleos, gorduras, 
sal e açúcar em pequenas 
quantidades ao temperar 
e cozinhar.

Dietas restritivas, prin-
cipalmente as que cortam 
o carboidrato, podem até 
parecer efetivas para re-
dução de peso em curto 
prazo, mas fazem mal à 
saúde. Consumir carboi-
drato, principal fonte de 
energia para o organismo, 
faz parte da alimentação 
equilibrada e saudável. O 
que é preciso ter em men-
te é que devemos fazer 
várias refeições ao dia, em 
menores porções. O ideal é 
não esquecer as principais 
refeições (café da manhã, 
almoço e jantar) e fazer 
pequenos lanches entre 
as refeições. As frutas, que 
também contêm carboi-
drato e são fundamentais 
para a boa nutrição e fun-
cionamento do organis-
mo, são ótimas opções de 
lanche.

Consumir carboidratos à noite 
engorda: mito ou verdade?
Você já deve ter escutado que consumir carboidrato à noite engorda 
e que para emagrecer este item deve ser retirado do cardápio diário. Será verdade?

Alimentar-se corretamente
A quantidade de carboidrato varia de pessoa para pessoa. A necessidade diária desse 

nutriente será maior para um adulto que faz exercícios físicos regularmente do que para 
aquele que não pratica atividade física.

Outro ponto a ser levantado em conta é a necessidade de fi bras, muito presente em ali-
mentos integrais e frutas. As fi bras ajudam a eliminar os resíduos e as toxinas produzidas 
durante a digestão, estimulam a limpeza e o funcionamento do intestino e ainda promove 
uma melhor absorção dos nutrientes. O consumo de arroz integral, por exemplo, seria uma 
boa forma de consumir carboidrato sem neuras, em qualquer momento do dia, sabendo que 
o alimento está fazendo um bem à saúde e não o contrário.

Finalmente lembre-se que a substituição do jantar por lanches à noite reduz o consu-
mo diário de alimentos como arroz, feijão, legumes, verduras, entre outros, que são fontes 
de vitaminas, minerais e fi bras e que a essa substituição é mais frequente em indivíduos 
com excesso de peso e não auxilia no emagrecimento. (Ministério da Saúde)
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O Dia Internacional Contra o Câncer na Infân-
cia é celebrado todos os anos no dia 15 de 

fevereiro. Segundo estimativa do Instituto Nacio-
nal de Câncer (INCA), em 2018 um total de 12,5 mil 
crianças serão diagnosticadas com câncer, e ou-
tras 12,5 mil em 2019. Diferente do que pode acon-
tecer com adultos, o estilo de vida geralmente não 
tem infl uência no desenvolvimento de tumores 
em crianças. Ou seja, as neoplasias são originadas 
de alterações no DNA que podem acontecer antes 
mesmo do nascimento.

O Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM) aponta também que entre as crianças e ado-
lescentes (1 a 19 anos), o câncer é a principal causa 
de mortes por doenças, fi cando atrás apenas de 
causas externas, como acidentes e violência. As 
leucemias, os tumores do sistema nervoso cen-
tral e os linfomas são os tipos de cânceres mais 
comuns entre as crianças, segundo a instituição.

O diagnóstico tardio e a falta de acesso ao trata-
mento adequado em alguns casos são fatores que 
aumentam o número de fatalidades. O Dr. Gustavo 
Gomes, médico nuclear e diretor clínico do Grupo 
Núcleos, pioneiro em Medicina Nuclear no Cen-
tro-Oeste, explica que a tecnologia capaz de salvar 
muitas dessas vidas já existe, mas que ela ainda 
não está ao alcance de grande parte da população. 
“Um equipamento como PET/CT, considerado um 
dos principais avanços da Medicina Nuclear, é ca-
paz de identifi car com precisão tumores em fases 
primárias. Entretanto, ele ainda é considerado 
caro e poucos são os hospitais públicos que têm a 
ferramenta que também funciona em alguns tra-
tamentos”, explica.

O equipamento ao qual Gomes se refere é uma 
junção dos aparelhos de Tomografi a por Emissão 
de Pósitrons (PET) com o de Tomografi a Compu-
tadorizada (CT). Essa ferramenta, aliada às subs-
tâncias radioativas não danosas para o organismo 
infantil, chamados de radiofármacos, identifi ca o 
câncer precocemente por imagem, tumores que 
seriam imperceptíveis por outros métodos de 
imagem.

Sem diferenciar a faixa etária, os dados do Da-
taSUS (base de estatísticas do Sistema Único de 
Saúde) apontam que durante 2017, menos de 19 
mil procedimentos de tomografi a em PET/CT fo-
ram aprovados para serem conveniados pelo SUS 
em todo o Brasil, com exceção da região Norte por 
falta de números.

No Centro-Oeste, onde está o Grupo Núcleos, fo-
ram apenas 706 pelo sistema público, um número 
abaixo da demanda para o diretor clínico: “mes-
mo com tantos benefícios para médicos e pacien-
tes, o acesso à Medicina Nuclear ainda é difícil no 
Brasil, tanto no SUS quanto na saúde suplementar. 
Ampliar o acesso é garantir mais chances a esses 
pacientes”, fi naliza o médico nuclear. (RS Press)

O grupo das Amigas da Sede de 
Tapera, continua realizando a 

Campanha “Lacre do Bem” no Muni-
cípio. Após passar três anos coletando 
lacres de latinhas e atingir o peso ne-
cessário, a primeira cadeira de rodas 
foi entregue em maio de 2016, para o 
Hospital Roque Gonzalez. Na tarde de 
quinta-feira, 15, mais uma cadeira foi 
entregue, dessa vez para o Lar do Ido-
so José e Rosalina Köhler.

As integrantes do grupo enfatiza-
ram o apoio da comunidade taperen-
se, pois o período para conseguir a 

segunda cadeira foi menor. “Conta-
mos com várias empresas solidárias e 
taperenses no projeto, estes que além 
de todas as atribulações do seu dia-a-
-dia se preocupam com a solidarieda-
de e a reciclagem”.

Para quem deseja contribuir, os la-
cres devem ser guardados em garra-
fas pet de dois litros e entregues nos 
pontos de coleta: Padaria Dona Elza, 
Clube Aliança, J.P. Materiais de Cons-
trução e Acit Tapera.

Lembrando que é necessário a reci-
clagem do equivalente a 140 garrafas 

de 2 litros (105 quilos) cheias de lacres 
para adquirir uma cadeira de rodas 
de uso geral, ou seja, 352 mil lacres.

Campanha
A Campanha Lacre do Bem foi cria-

da em 2013 por Julia Macedo, quando 
ela tinha nove anos. Consiste em ar-
recadar lacres de latinhas de alumí-
nio para vender à reciclagem e com 
o dinheiro arrecadado comprar ca-
deiras de rodas que são doadas para 
pessoas com defi ciência ou entidades.

Campanha “Lacre do Bem” 
entrega mais uma cadeira de rodas

Diretora Vera Pasinatto recebeu a doação

Dia Internacional Contra o 
Câncer na Infância: população 
não tem acesso a tecnologias 
mais modernas contra doença
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