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Alimentos que limpam o
organismo e emagrecem

SE VOCÊ QUER

ELIMINAR UNS

QUILINHOS,
ESQUEÇA AS

DIETAS

MILAGROSAS!
O alimento

não é inimigo
da balança, ao
contrário, pode
ser um aliado.
Basta saber esco-
lher o que pode com-
por o seu cardápio.
“Há uma variedade
deles indicados para
limpar o organismo,
manter a saúde em
dia e garantir a boa
forma”, confirma a
nutróloga Li l iane
Oppermann.

Se você anda em
dúvida sobre quais
esco lher,  ano te
uma  l i s t a  que
promete nutrir
e ,  a o  mesmo
tempo, saciar,
sem excessos!

-  Chia :  A s
fibras presen-
tes na semen-
t e  s ã o  s o l ú -
veis, e em con-
tato com a água, vira
um gel que ‘incha’ o
estômago e retarda a
fome. As sementes ab-
sorvem 12 vezes  do
seu peso em água, hi-
dra tando  o  corpo  e
protegendo a mucosa
do intestino.

-  Chá verde:  Con-
t é m  c a t e q u i n a ,  u m
f i t o n u t r i e n t e  c o m
f o r t e  a ç ã o  a n t i o x i -
dante. Ajuda a acele-
rar o  metabol ismo e

q u e i m a r  g o r d u r a ,
além de diminuir  os
níveis  de colesterol .

- Cereais e folhas
frescas:  São indica-
dos na recuperação do

organismo (e das me-
didas da cintura) de-
pois de um dia de exa-
geros à mesa.

-  Arroz integral:
Contém fitoquímicos que
reduzem a absorção da
gordura pelo organismo.
Também é rico em fibras,
que limpam o intestino.

- Farelo de aveia:
Rico em betaglucanas,
substâncias que esti-

mulam o organismo a
absorver menos gordu-
ra. Também contém fi-
bras  que melhora o
trâns i to  intes t ina l ,
além de prolongar a
sensação de saciedade.

-  Couve:  Tem alto
t e o r  d e  c l o r o f i l a ,
substância que ajuda
a l impar o  organis -
mo,  especialmente o
in tes t ino .  Esse  nu -
tr iente  a inda prote-
ge  o  f ígado dos e fe i -
tos nocivos das bebi-
das alcoól icas.

-  A l face :  R i co  em
c loro f i l a  e  f l avono i -
d e s  q u e ,  j u n t o s ,
c o n t r i b u e m  p a r a

d im inu i r  o  ex c e s so
de  l í qu ido ,  a judan -
do  a  d e s inchar.

-  C e n o u r a :  R i c o
e m  v i t a m i n a s  q u e
estimulam o metabo-

l i s m o .  A i n d a
contém dois  mi-
nerais :  s i l íc io  e

potássio ,  que atuam
juntos e l iminando o
e x c e s s o  d e  l í q u i d o
no organismo.

- Abacaxi: A enzima
bromelina presente na
fruta facilita a digestão
dos alimentos ricos em
proteína como as carnes.

- Melancia: Repleta
de fibras e água, a fruta
desincha e limpa o orga-
nismo. Para garantir um
efeito diurético mais efi-

ciente, é possível bater a
fruta com as sementes e
coar o suco.

- Kiwi: Rico em clo-
rofila, a fruta garante a
limpeza do organismo.
Os minerais que carre-
ga como o cálcio, o mag-
nésio e o potássio dimi-
nuem o inchaço.

- Mel: Rico em fru-
tose, equilibra o pH do
sangue e os níveis de

a çúcar.  Também
ajuda a diminuir
a vontade por do-
ces, dando uma
mãozinha para
manter a dieta
em dia.

-  Cavalinha
e hibisco: Facili-

tam a digestão, de-
sincham e têm efei-
to levemente laxan-
te. A cavalinha repõe
potássio e silício, mi-

nerais impor-
tantes para a
recuperação do
organismo.

- Camomila
e melissa: Con-
têm substâncias
com efeito rela-
xante como o
flavonoide api-

genina (camomila) e óle-
os essenciais (melissa)
que aliviam o estresse.

- Levedo de cerve-
ja: Rico em vitaminas
do complexo B e mine-
rais como cálcio, cobre,
cromo, magnésio, potás-
sio, selênio, silício e zin-
co, que diminuem a ab-
sorção do açúcar. Tam-
bém facilita a recupera-
ção do fígado, quando há
exagero à mesa.
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Número de brasileiros fumantes diminui

O Dia Mundial sem Ta-
baco foi uma oportunida-
de para sensibilizar a po-
pulação sobre os males
causados pelo fumo. De
acordo com a Organiza-
ção Mundial de Saúde
(OMS), o tabagismo é a
principal causa de morte
evitável no mundo.

Dados divulgados pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS) mostram
que mais de cinco milhões
de pessoas morrem por
ano devido aos males do
tabaco, sendo cinco mi-
lhões das mortes de fu-
mantes ativos e 600 mil
de fumantes passivos,
aqueles que não fumam,
mas estão sujeitos à fu-
maça do cigarro.

Segundo a Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), no Brasil
o tabagismo é responsável
pela morte de 200 mil pes-
soas a cada ano. Atual-
mente, cerca de 25 mi-
lhões de pessoas são fu-
mantes no país, mas este
número está caindo.

Uma pesquisa realiza-
da pelo Ministério da Saú-
de aponta que desde 2006
a 2011 o número de fu-
mantes passou de 16,2%
para 14,8%, menos da
metade dos 34,8% de fu-
mantes de 1989. Os ho-
mens ainda continuam
sendo os maiores consu-
midores de cigarros com
18,1%, enquanto 12% das
mulheres são fumantes.

O índice de jovens en-
tre 18 e 24 anos que fu-
mam é de 12,5%. A pes-

quisa apontou que
11,3% deles largam o
vício antes de completar
25 anos. Diminuiu tam-
bém a quantidade de
homens que fumam
mais de dois maços por
dia, de 6,3% para 5,4%
nos últimos seis anos.

FATORES QUE
AJUDARAM NA
DIMINUIÇÃO DO
CONSUMO DE TABACO

Em 2005, o Brasil
aderiu à Convenção-Qua-
dro do Controle de Taba-
co (CQCT), instrumento
legal, sob forma de um
tratado internacional de

BRASIL TEM MOTIVOS PARA COMEMORAR O DIA MUNDIAL SEM

TABACO. DUAS NORMAS FORAM APROVADAS NA LUTA CONTRA O

FUMO. TAMBÉM AUMENTO DE PREÇO DO CIGARRO É CONSIDERADO

UMA DAS MEDIDAS MAIS EFICAZES PARA CONTER O TABAGISMO.

saúde pública. O traba-
lho da CQCT é elaborar e
atualizar as políticas de
controle de tabaco e pro-
teger as políticas nacio-
nais contra os interes-
ses da indústria do ta-
baco. Essas medidas têm
como meta reduzir a de-
manda e a oferta do ta-
baco, proteger o meio
ambiente e conscienti-
zar a população dos pe-
rigos do cigarro.

No dia 15 de dezem-
bro de 2011, uma nova
Lei do Fumo foi sancio-
nada pela presidente
Dilma Rousseff, estabe-
lecendo o preço mínimo
de três reais para o ci-
garro, aumentando a

carga tributária sobre o
produto, vetando a pro-
paganda nos pontos de
venda e proibindo o
fumo em locais fechados
em todo o Brasil. Os fu-
módromos, sejam priva-
dos ou públicos, não são
mais permitidos.

“Não é fácil romper
com a imagem de gla-
mour, prazer e sedução
que há muito tempo vem
sendo associada ao cigar-
ro, fazendo com que as
pessoas se iludam e aca-
bem se tornando depen-
dentes”, diz a vice-direto-
ra da ONG Aliança de
Controle de Tabagismo
(ACT), Mônica Andreis,
em entrevista à DW.

Para Andreis, a restri-
ção de publicidade e o
uso de imagens de adver-
tências nos maços con-
tribuem para uma maior
conscientização sobre os
males do cigarro, como
dependência, doença e
morte, quebrando a falsa
imagem de glamour que o
produto representa.

Já a proibição de fumar
em lugares fechados tinha
como objetivo inicial pro-
teger as pessoas da expo-
sição ao fumo passivo, mas
acabou estimulando os fu-
mantes a reduzirem ou
pararem de fumar.

O aumento de preço do
cigarro é considerado
uma das medidas mais
eficazes para conter o ta-
bagismo. A nova Lei do
Fumo estabeleceu em
300% a alíquota do Im-
posto sobre Produtos In-
dustrializados para cigar-
ros. Essa elevação no pre-
ço entrou em vigor no iní-
cio do ano, podendo subir
até cerca de 20% em 2012
e 55% até 2015.

Além disso, a Anvisa
aprovou em março últi-
mo a retirada de cigarros
com sabor do mercado e
restringe o uso de aditi-
vos que dão aroma aos ci-
garros, como cravo, bau-
nilha e mentol. De acor-
do com a vice-diretora da
ACT, essas substâncias
são usadas para atrair os
jovens e facilitar sua ini-
ciação com o cigarro.

Este ano, a OMS esco-
lheu o tema Interferência
da Indústria do Tabaco
para celebrar o Dia Mun-
dial sem Tabaco.

DWDWDWDWDW-----WORLDWORLDWORLDWORLDWORLD .DEDEDEDEDE
DEUTSCHE WELLEDEUTSCHE WELLEDEUTSCHE WELLEDEUTSCHE WELLEDEUTSCHE WELLE

Texto: Anna Strohm
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Queremos que milagres aconteçam em
nossas vidas não é mesmo? Um deles é aca-
bar com as indesejáveis gorduras localiza-
das. Ao mesmo tempo queremos comer de
tudo sem maiores consequências.

Vejam abaixo alimentos que ajudam a eli-
minar de vez as horrendas gorduras!

1- Saladas cruas - Como essas fibras têm
baixo valor energético, diminuem a digestão de ali-
mentos calóricos e impedem a digestão de carboi-
dratos que contribuem com o aumento de peso.

2- Cogumelos, levedo de cerveja,
nozes e aspargo - Esses alimentos são ricos
em cromo, mineral que diminui bastante a gordu-
ra total e, principalmente, aquela que se concen-
tra na cintura. O cromo transforma o carboidrato
em fonte de energia, reduz a vontade por doces e
controla o apetite.

3- Canela - Além de fazer o corpo gastar
mais energia durante a digestão dela, a canela
ainda reduz a sensação de fome. Essa especia-
ria ainda possui bastante cálcio, que ajuda no
emagrecimento.

4- Aipo - Dois talos de aipo con-
têm menos de 10 calorias. Além disso,
esse vegetal possui grande teor de cálcio,
amigo do emagrecimento, e de potássio, res-
ponsável por eliminar o sal que colabo-
ra na retenção de líquidos.

5- Iogurtes desnatados e
leite com redução de lacto-
se - O cálcio é mineral importante na
queima de gorduras. Por isso, é impor-
tante incluir iogurte e derivados de leite
desnatado (ou com redução de lactose) na
sua dieta. Esses alimentos na versão mais
magra são mais fáceis de serem digeridos e
afastam os gases que estufam a barriga.

6- Cereais integrais - Os cereais inte-
grais regulam e mantêm os níveis de glicemia e
insulina. Os grãos integrais ainda são ricos em
vitaminas do complexo B, que controlam o corti-
sol no organismo.

7- Salsinha - Ela tem a incrível capacidade
de eliminar alguns centímetros ao redor da cintu-
ra porque tem ação diurética. Além disso, faz uma
limpeza nos rins.

8- Óleo de coco - Os líquidos do óleo de
coco faz com que as engrenagens do corpo funcio-
nem mais rápido. Dessa forma, a temperatura sobe
e as calorias derretem. As propriedades do óleo de

Quer eliminar gorduras de forma fácil e saudável?
coco ainda desinflamam o organismo, sem contar
que essa fruta tem muita vitamina E, um podero-
so antioxidante.

9- Frutas vermelhas - Morango, amora,
framboesa e cereja reduzem a massa gorda e o ex-
cesso de gordura no sangue.

10- Chá, em especial o verde e o de
hibisco - O chá verde é um dos maiores alia-
dos do emagrecimento: ele é repleto de catequi-
nas e de polifenois, que aceleram o metabolis-

mo. Quatro xícaras por dia desse chá é o ideal,
mais do que isso pode se tornar tóxico. Já o
chá de hibisco tem efeito “espanta-gordura”, re-
gulariza o intestino, combate a retenção de lí-
quidos e também os temidos radicais livres, que
desajustam o metabolismo.

11- Suco de limão - O suco de qual-
quer tipo de limão ajudam a diluir os excessos
gordurosos por causa do acido cítrico. O limão
também é diurético e alivia o inchaço. A casca
é rica em pectina, fibra solúvel que dá sensa-
ção de saciedade. Fique de olho: mais de dois

limões por dia podem prejudicar as mucosas
do estômago. E lembre-se: beba o suco ime-
diatamente após o seu preparo, assim você
não perde os benefícios da fruta.

12- Brócolis - Além das fibras, do
cálcio e do baixo índice de insulina, o
brócolis tem o poder de neutralizar os
xenoestrogênios, substâncias químicas
tóxicas presentes em aditivos usados
na indústria alimentícia.

13- Peixes de águas frias e
profundas, como salmão,
atum, bacalhau e sardinha -
Fontes de ômega 3, gordura poli-
insaturada que evita o acúmulo
de colesterol nocivo, o LDL, nos
vasos sanguíneos. A versão bené-
fica do colesterol, o HDL, aparece
em grande quantidade nesses pei-
xes. Essa substância ajuda o co-
ração e aumenta a sensação de
saciedade. O ômega 3 também
afasta a retenção de líquido.

14- Pimenta vermelha -
O sabor picante da pimenta verme-
lha deve-se à capsaicina, que acele-
ra o metabolismo em até 20% (se
ingerida em torno de 3 gramas por
dia) e dobra a produção de calor em
até algumas horas após a refeição
em que foi consumido. A pimenta
vermelha promove a quebra da cé-
lula de gordura e controla os níveis
de glicose no sangue.

15- Gengibre - Duas fatias
de gengibre por dia aumentam o gas-
to calórico em aproximadamente
10%, isso porque suas proprieda-

des esquentam o organismo e faz com que ele der-
reta os estoques de gordura.

Texto: Magaly Santana
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• Almoços • Jantares  • Coquetéis
• Formaturas • Coffee-Breaks
• Salões de Festas  • Recepções

Rua Santa Catarina, 557 - Lourdes - BHte - MG
Encomendas de doces e salgados

para festas e lanchonetes

www.faleiro.com.br  //   faleiro@faleiro.com.br
TELEFAX: 3291-7887

TRADIÇÃO E  EXCELÊNCIA

SALÕES
PARA FESTAS
E COMPLETO

SERVIÇO
DE BUFFET

Av. Augusto de Lima, 655 - sl 1509

Juliana Maia da Silveira

Clínica Geral
Periodontia

Foto: PÉREZ

Tel: (31) 3212-4222

Quando um casal não consegue ‘engravidar’
durante o período de um ano de tentativas
regulares e frequentes, é provável que tenha de
recorrer a um especialista em Medicina Repro-
dutiva para investigar e tratar a causa.

Diante de um diagnóstico de infertilidade,
em 40% dos casos o problema está relaciona-
do ao homem. De acordo com o doutor Edson
Borges, presidente do Instituto Sapientiae,
de São Paulo, os bancos de sêmen estão
localizados nas clínicas e serviços de repro-
dução humana – concentrados em sua
maioria na região Sudeste.

Para garantir a qualidade do sêmen
doado são realizados exames para afastar
as principais doenças infecto-contagiosas,
além de uma rigorosa entrevista com o
doador, envolvendo perguntas referentes a
possíveis doenças genéticas.

Na opinião do especialista, trata-se de
um procedimento ético e bastante simples
que, com auxílio das novas tecnologias,
possibilita ao casal ter o tão desejado filho,
passando por um processo de gestação igual
aos demais. “O banco de sêmen seleciona
candidatos saudáveis, entre 18 e 40 anos.
Para que o futuro bebê seja parecido com o
‘pai’, o sêmen é selecionado de um doador

Pesquisa realizada pelo
site AshleyMadison.com re-
vela as alternativas utiliza-

40% dos casos de infertilidade
estão relacionados ao homem

com características semelhantes e grupo san-
guíneo compatível”.

Para aumentar a chance de gravidez com o uso
da inseminação intrauterina – método mais
simples de reprodução assistida – o
sêmen congelado deve ter cerca
de 40 milhões de espermato-
zóides com motilidade de
pelo menos 60%.

De acordo com o doutor
Edson Borges, com os avanços
das técnicas de reprodu-
ção assistida, como a
fertilização in vitro
(FIV) e a injeção
intracitoplasmática do
espermatozóide no
oócito (ICSI), esses
parâmetros se torna-
ram obsoletos, sendo
possível obter gravidez
mesmo quando existem
raríssimos espermato-
zóides móveis após o
descongelamento.

Dr. Edson Borges

*Dr. Edson Borges, presidente do
Instituto Sapientiae, em São
Paulo e vice-presidente da
Sociedade Brasileira de
Reprodução Assistida (SBRA)

Traição pode salvar o casamento?

das pelos usuários para sal-
var o casamento antes de pe-
dir divórcio.

A pesquisa inédita, realiza-
da com 123 mil pessoas cadas-
tradas no AshleyMadison.com
- site de relacionamento extra-
conjugal, teve o objetivo de
identificar quais as alternati-
vas usadas pelos usuários do
site para salvar o casamento
antes de trair.

Antes de dar uma escapadi-
nha, 67% dos homens que res-
ponderam à pesquisa afirmam
que tentaram primeiro apimen-
tar a sua vida sexual. Outras
opções como terapias matrimo-
niais (35%), conversar com

amigos (27%) e até um encon-
tro com um advogado de divór-
cio (26%) são tentadas pelos
homens antes de ter um caso.

Já para 84% das mulheres,
a primeira opção procurada é
baseada em livros de autoaju-
da para uma autorreflexão, se-
guida por apimentar a relação
(73%) e conversar com o par-
ceiro (49%).

De acordo com a pesquisa,
buscar outro relacionamento é
a última tentativa para salvar
o casamento. E você, o que
acha disso?

DIVULGAÇÃO
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Pesquisa realizada pela Universidade da
Califórnia, nos Estados Unidos, descobriu
que mães quem têm febre durante a gravi-
dez têm mais chances de ter um filho com
autismo ou atraso de desenvolvimento.

O estudo mostrou que a febre de qual-
quer causa durante a gravidez foi mais
provável de ser relatada por mães de cri-
anças com autismo (chance 2,12 vezes
maior) ou atraso de desenvolvimento (2,5
vezes maior probabilidade), em compara-
ção com mães de crianças que estavam se
desenvolvendo normalmente.

Os pesquisadores alertam que mulhe-
res grávidas que apresentarem febre pre-

cisam procurar um médico e tomar a me-
dicação adequada.

Os pesquisadores sugerem que o uso de me-

Mais de 200 mil pessoas
morrem por ano em consequ-
ência do cigarro, segundo o
Ministério da Saúde. Cigarro
é principal fator evitável de
morte no mundo.

No Brasil, existem 25 mi-
lhões de fumantes. O taba-
gismo está relacionado ao
surgimento de mais de
50 doenças. Estes são
apenas alguns dos da-
dos correlacionados
ao tabaco, planta da
qual é extraída a nico-
tina, principal elemen-

to do cigarro.
Mesmo com o mau

cheiro exalado pelo produ-
to, muitas pessoas não con-
seguem livrar-se do hábito.
Com o objetivo de reiterar os
malefícios causados pela subs-
tância e evitar o aumento do
número de fumantes e mor-
tes, é lembrado nesta sexta-
feira, 1º de junho, o Dia Mun-
dial Sem Tabaco.

Segundo o Instituto Na-
cional do Câncer (INCA),

Febre na gravidez pode dobrar
riscos de autismo no bebê

dicação para tratar a febre durante a gestação pode ajudar a
prevenir o aparecimento de autismo na criança. Segundo eles,
quando as pessoas são infectadas por bactérias ou vírus, o
corpo geralmente reage com a febre, que é uma resposta de
cura que envolve a libertação de moléculas chamadas citoci-
nas pró-inflamatórias, que vão para a corrente sanguínea.

Algumas citocinas são capazes de atravessar a placenta e,
portanto, atingir o sistema nervoso central do feto, potencial-
mente alterando o desenvolvimento do cérebro.

Eles também lembram que a febre crônica é mais comum
em mães com anormalidades metabólicas, como diabetes e obe-
sidade. No entanto, mais investigação é necessária para iden-
tificar os caminhos por meio dos quais a inflamação pode alte-
rar o desenvolvimento cerebral.

Os resultados são baseados em dados de um grande estudo
conhecido como Childhood Autism Risk from Genetics and the
Environment (CHARGE), que inclui mais de mil crianças en-
tre dois e cinco anos e suas respectivas mães.

chance de desenvolver um
problema cardiovascular.

Outra pesquisa, esta divul-
gada pela Aliança de Contro-
le do Tabagismo, indica que
R$ 21 bilhões foram gastos no
ano passado em saúde públi-
ca e privada com doenças re-
lacionadas ao fumo. De acor-
do com a entidade, o montan-
te representa quase 30% do
valor destinado ao Sistema
Único de Saúde (SUS).

23 pessoas morrem por
hora no País em razão do
hábito de fumar. Os homens
ainda são maioria entre os
fumantes, porém, as mulhe-
res com idade entre 18 e 24
anos vêm equiparando-se
nas estatísticas. Aos 50
anos de idade, mesmo que
uma mulher tenha fumado
a mesma quantidade de ci-
garros que um homem, ela
apresenta 25% a mais de

Tabagismo mata 23 pessoas
por hora no Brasil

DIVULGAÇÃO
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Conheça nosso novo site http://guialocal.odebate.com.br

Serviços de Saúde

O sal grosso é considerado um potente purifica-
dor de ambientes. Vários povos usam o sal para
combater o mau-olhado e deixar a casa a salvo de
energias nefastas.

O sal é um cristal e por isso emite ondas eletro-
magnéticas que podem ser medidas pelos radieste-
sistas. Ele tem o mesmo cumprimento de onda da
cor violeta, capaz de neutralizar os campos eletro-
magnéticos negativos.

Conheça os poderes do Sal Grosso
SAIBA COMO USÁ-LO:

- Uma pitada de sal sobre os ombros afas-
ta a inveja.

- Para espantar o mau-olhado ou evitar vi-
sitas indesejáveis, caboclos e caipiras costu-
mam colocar uma fileira de sal na soleira da
porta ou um copo de salmoura do lado esquer-
do da entrada.

- A mistura de sal com água ou álcool absorve
tudo de ruim que está no ar, ajuda a purificar e
impede que a inveja, o mau-olhado e outros senti-
mentos inferiores entrem na casa.

- Depois de uma festa, lavar todos os copos
e pratos com sal grosso para neutralizar a ener-
gia dos convidados, purificando a louça para
o uso diário.

- Tomar banho de água salgada com bicarbo-
nato de sódio descarrega as energias ruins e é
relaxante. O único cuidado é não molhar a cabe-
ça, pois é aí que mora o nosso espírito e ele não
deve ser neutralizado.

MODO DE TOMAR O BANHO
DE SAL GROSSO:

- Após seu banho convencional, deixe um pu-
nhado de sal grosso escorrer do pescoço para bai-
xo, embaixo da água da ducha.

- Uma opção que agrada muitas pessoas é

colocar um punhado de sal dentro de uma meia,
e repousar esta na nuca (atrás do pescoço) de-
baixo da ducha.

- Não é aconselhável banhos frequentes
com o sal.

- De preferência para os banhos na fase da Lua
Cheia, utilize velas no banheiro, e, se quiser ativar
sua intuição, apague as luzes do banheiro.

BENEFÍCIOS DE BANHOS

FISIOLÓGICOS
- Ajuda a desintoxicar o corpo.
- Estimula a circulação natural.
- Ajuda a aliviar o pé do atleta.
- Relaxa a tensão, dores musculares e nas

articulações.
- Ajuda a aliviar artrite e reumatismo.
- Ajuda a aliviar a dor lombar crônica.

BENEFÍCIOS ESTÉTICOS
- Tira as impurezas da pele.
- Alivia irritações da pele como psoría-

se / eczema.
- Alivia comichão, ardor e picadas.
- Suaviza e amacia a pele.
- Incentiva a pele se renovar.
- Ajuda a curar as cicatrizes.
- Restaura o equilíbrio a umidade da pele.

Um filho é sempre uma grande alegria: suas rou-
pinhas, sua carinha, seu jeitinho de descobrir o
mundo... e de repente... opa! Ele começa a falar e
perguntar, Por quê?

Será que para os pais esta etapa é tão esperada
assim? Será que eles sabem o que fazer? Como res-
ponder a todos os questionamentos dos pequenos?
Como falar de assuntos delicados como sexo, edu-
cação e limites? O que fazer na fase dos porquês?

Realmente é uma fase complicada para os pais
que, por um lado, querem ter uma relação de con-
fiança com os filhos e ao mesmo tempo não sabem
qual é o limite para responder aos questionamen-
tos das crianças.

Mamãe e Papai: fiquem calmos! É possível
responder aos questionamentos dos filhos com tran-
qüilidade e sinceridade, o que é mais importante.
Por volta dos 2 a 3 anos, as crianças, começam a
falar e perceber o que está ao seu redor e que não
existe somente a mãe e o pai. Nessa fase também
se iniciam algumas atividades em grupo, vão à es-
cola, passam a perceber as diferenças do corpo de
menino e de menina.

Estão em uma fase do desenvolvimento de au-
tonomia do corpo. Começam a comer sozinhos, a
tirar a fralda. Também começam a ficar curiosas
sobre o que não entendem e fazem perguntas que
são das mais variadas. No início os questionamen-

Como responder “A fase dos porquês?”

* Paula Pessoa Carvalho  é Psicóloga
Comportamental Infantil / Adulto

tos são: O que é isso? Podendo ser um objeto ou
algum lugar do corpo. Neste momento os pais de-
vem ser muito claros com as crianças, responden-
do o que foi perguntado, falando, por exemplo, que
isso é uma boneca, isso é uma bola, isso é sua mão
e esse é o seu pé.

Quando essa fase é solucionada para as crian-
ças, com muita tranqüilidade e verdade os peque-
nos passam para a próxima fase que é a de “como?”.

Primeiro eles perguntam: como eu nasci? Como
fui parar dentro da sua barriga? Como é essa brin-
cadeira? Como é a escola? Já na fase dos porquês:
Por que eu vou ao médico, por que tenho que to-
mar o remédio? Por que eu nasci?

Nesse momento os pais começam a ficar enca-
bulados com algumas perguntas, com duvidas se
devem respondê-las ou não e qual é o limite. Pri-
meiro temos que lembrar que nesta fase a crian-
ça precisa ter uma fonte de informação segura.
Se ela está perguntando é porque não sabe e pre-
cisa tirar suas dúvidas com pessoas que confia
para que comece a compreender as coisas e fique
menos ansiosa em relação a tudo.

Os pais por sua vez devem sempre ouvir exa-
tamente a pergunta e responder SOMENTE o que
foi perguntado, sem pular fases ou responder ou-
tra coisa que a criança ainda não perguntou.
Sempre usando a verdade, sendo diretos e usan-
do termos corretos.

Os pais podem ficar tranqüilos com as pergun-
tas, pois, se as crianças obtiverem respostas ver-
dadeiras e diretas não perguntarão novamente já
que sua dúvida foi sanada e uma ultima dica im-
portante, a criança só pergunta sobre aquilo que
está preparada para ouvir a resposta. Então não
tenha medo de responder as duvidas do seu filho,
isso faz parte de seu desenvolvimento.

Paula Pessoa Carvalho *
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A eHarmony -
primeiro site de
relacionamento do
Brasil na categoria
matchmaking -
revela quais são as
principais dicas
para quem quer dar
uma segunda chance
ao amor.

Após uma série de
pesquisas com casais
em seu segundo
casamento, a
eHarmony enumera
várias dicas para os
casais que estão
dando uma segunda
chance ao amor.
Abaixo, as cinco
principais:

PRIMEIRA: É PRECISO
ESTAR ABERTO PARA AS
MUDANÇAS

Um dos primeiros pro-
blemas que aparece no co-
meço da nova relação é
conseguir conciliar o par-
ceiro dentro da sua rotina.
Amigos e familiares devem
entender que este é um mo-
mento de dedicação ao novo
amor e que a sua atenção
estará mais concentrada
nesta relação. Portanto, é
fundamental que se esteja
aberto a mudanças.

SEGUNDA: APRESENTE,
AOS POUCOS, OS
AMIGOS E A FAMÍLIA

Prepare-se! Nem sempre
as apresentações são agra-
dáveis; empatia é algo mui-
to pessoal. Nós tendemos a
criar expectativas e esque-
cemos que a melhor amiga
pode não ter empatia com

Guia para o segundo casamento
o futuro parceiro. O ideal é
incluir o namorado (e fu-
turo marido) em atividades
em que ele possa socializar
com seus amigos e familia-
res. Ao invés de levá-lo à
uma mesa de bar, onde todo
mundo se conhece e ele é o
“ser estranho”, promova
um encontro em casa, um
churrasco por exemplo, e
faça dele o barman ou o
churrasqueiro assistente.
Assim todo mundo terá a
chance de se aproximar
dele em um ambiente mais
informal e descontraído.

TERCEIRA: TENHA PACIÊNCIA PARA
LIDAR COM O “PÉ ATRÁS” DOS
AMIGOS E FAMILIARES

Se você sofreu muito na
sua última relação, é natu-
ral que seus amigos e fami-
liares queiram protegê-lo(a)
e olhem com receio para este
novo amor. Isso é normal,
desde que seus entes queri-
dos sejam discretos ao ana-
lisar seu companheiro(a).
Não se preocupe com esta
desconfiança, depois de um
tempo esta sensação desapa-
rece. Portanto, paciência!

QUARTA: JOGO DE
CINTURA COM OS EX

Qualquer relacionamento
em que os ex-parceiros ainda
estão no convívio social do
seu companheiro(a) seja por
simples proximidade, por cus-
tódia das crianças, por ques-
tões financeiras ou por qual-
quer outro motivo isto natu-
ralmente tornará a vida mais
difícil. Outra vez, paciência e

discernimento devem ser seus
melhores aliados para enfren-
tar situações difíceis.

QUINTA: RESOLVA
CONFLITOS DE FORMA
HARMONIOSA

Conflito e harmonia
são duas palavras que

não andam juntas, mas
é possível discutir sem
perder a paciência, sem
alterações. Evite se alte-
rar nas discussões! É di-
fícil argumentar com al-
guém que alterca em voz
alta. O melhor sempre é
amenizar, não entrar no
jogo; desta maneira a

discussão perde comple-
tamente o sentido. Sar-
casmo também não é o
melhor caminho para
um final feliz.  Frases
carregadas de sarcasmo
denotam imaturidade e
alimentam o embate, que
deve ser evitado a qual-
quer custo.
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Medicina Empresarial

www.mel-net.com.br

e-mail: comercial@mel-net.com.br
engemel@mel-net.com.br

e-mail: franquia@mel-net.com.br

A solução para evitar problemas com o INSS,
Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho

A única conveniência da região que oferece
cervejas importadas, massas caseiras,
salgados finos com um preço especial!

Confira!
Av. Amazonas, 5298 - ao lado do Carrefour

Acidente ocular mais que
dobrou nos últimos anos e
pode causar danos irrepará-
veis à visão.

A visão responde por 85%
de nossa integração com o
meio ambiente e ainda assim
é negligenciada pelo trabalha-
dor brasileiro. Prova disso,
é o aumento da incidência dos
traumas oculares no ambien-
te de trabalho, enquanto ou-
tros tipos de acidentes labo-
rais tiveram queda.

Segundo relatórios da
Previdência Social, entre
2008 e 2010, o número de
traumatismos no olho e ór-
bita ocular mais que do-
brou, saltando de 2,3 mil
para 4,7 mil.

O estudo revela ainda
que, o olho é a quinta parte
do corpo mais atingida pelos
acidentes de trabalho. Res-
ponde por 4% das lesões,
contra a incidência de 4,3%
de ferimentos no joelho,
8,6% nos pés, 8,7% nas mãos
e 30,4% nos dedos.

Segundo o oftalmologista
do Instituto Penido Burnier,
Leôncio Queiroz Neto, o mo-
vimento no consultório mos-
tra que parte dos acidentes
oculares está associada à fal-
ta de orientação dos traba-
lhadores autônomos na es-
colha dos óculos de proteção
ou EPI (Equipamento de pro-
teção individual).

O especialista afirma
também que a maioria dos
acidentes oculares acontece
depois de 3 horas ininter-
ruptas de trabalho. Por
isso, a recomendação é dar
uma pausa de 15 minutos
depois desse período. Já
para quem trabalha no com-
putador a pausa deve ser
feita depois de 2 horas.

Saiba como proteger
seus olhos no trabalho

COMO ESCOLHER
OS ÓCULOS DE
PROTEÇÃO

A escolha dos óculos de
proteção leva em conta a
atividade e o ambiente de
trabalho. As principais di-
cas do médico são:

- Proteção lateral
total - Óculos indicado
para impedir partículas
multidirecionais e pene-
tração de radiação UV
(Ultravioleta).

- Protetor com per-
furação – Permite a ven-
tilação e é ideal para não
embaçar a lente em ambien-
tes quentes.

- Protetor fixado
em tela de aço – Indi-
cado para evitar perfura-
ção ocular por partículas
mais pesadas.

- Proteção lateral
fixa - Para atividade de bai-
xo risco como supervisores e
dentistas que precisam man-
ter boa visão periférica.

COR DE LENTE
MAIS APROPRIADA

A cor da lente influi na
visão de contraste, cansaço,
visual e ofuscamento. As re-
comendações para melhorar
a visibilidade são:

- Amarela – Melhora
a visão em condições de
pouca luz como dias nubla-
dos, com neblina e à noite.
Também evita o ofuscamen-
to e por isso é indicada para
direção noturna.

- Cinza – Ideal para pr-
teção contra ao excesso de lu-
minosidade do sol e nos tra-
balhos de solda.

-  Verde – Melhora
a visibil idade em con-
d ições  moderadas  de
luminosidade.

- Laranja – Melhora a
visão de contraste tanto em
dias ensolarados como du-
rante a noite.

- Azul ou rosa - Ideais
para descansar os olhos.

DIVULGAÇÃO
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Alexandre Rodrigues

Podólogo

Cegos na internet: entre
acessibilidade e negligência

Tecnologias de leitura de
tela e atenção à
acessibilidade facilitam
vida de deficientes visuais
na internet. Porém muitos
webmasters ainda dão
prioridade ao espetáculo,
em detrimento da
funcionalidade.

Matthias Klaus encontra-
se diante do monitor, suas
mãos passeiam sobre o tecla-
do, ele procura um artigo num

portal de notícias da internet.
Das caixas de som adiante
vem uma voz que lê para ele
o que se passa na tela.

Há anos, Klaus é redator
de música da Deutsche Wel-
le, e é cego. Ele tem bastan-
te autoconfiança: apesar da
cegueira realiza viagens pro-
fissionais, por exemplo ao
festival anual folk de Ru-
dolstadt, a eventos de músi-
ca do mundo em toda a Eu-
ropa, ou ao Eurovisão.

Quando esbarra numa ca-
deira que alguém distraida-
mente deixou no caminho, o
jornalista de 40 e poucos anos
xinga. Mas nunca dá a im-
pressão de estar indefeso e
perdido. Ele é um dos quase 9
milhões na Alemanha que por-
tam uma deficiência “reconhe-
cida”. A maioria delas utiliza
a web, graças a diversas tec-
nologias especiais e ao know-
how dos programadores.

AJUDA VOCAL
Da mesma forma que to-

dos os seus colegas, Matthias
Klaus pesquisa na internet.
Um screen reader – software
de leitura de tela – traduz os
scripts ocultos por trás dos
conteúdos visuais. O que apa-
rece no monitor é lido por um
sintetizador de voz ou tradu-
zido em escrita de pontos,
numa linha Braille – um pad
extra posicionado diante do
usuário sobre a mesa, junto
ao teclado normal, onde o con-
teúdo da página é reproduzi-
do mais uma vez em lingua-
gem para cegos.

Porém muito mais interes-
santes são os aplicativos con-
trolados por voz, que fizeram
enormes progressos nos últi-
mos anos. Onde antes se es-
cutava uma cantilena metáli-
ca e monótona, como num
velho filme de ficção científi-
ca, hoje são utilizadas vozes
de locutores de verdade, que
possuem melodia e soam re-
almente bem agradáveis.

“Os meus locutores são
Steffi e Yannick”, comenta
Matthias Klaus, e dá uma
amostra. Que imediatamen-
te resulta em risadas pois,
em vez de “Facebook”, Yan-
nick diz “fatsebôc”. “Claro
que ele só é uma máquina
burra e, como tal, comete um
monte de erros, já que não
interpreta os textos, mas
sim simplesmente os lê.”

PALAVRA-MÁGICA:
ACESSIBILIDADE

No geral, contudo, trata-
se de uma boa invenção, mes-
mo que de vez em quando o
sistema de voz diga umas
besteiras, opina Klaus. “An-
tes era preciso que alguém
lesse os livros e jornais para
a gente. Agora, tudo funcio-
na sem ajuda.”

Há mais de 20 anos o
autor navega pela internet.
Do início ao final da déca-

da de 90, a internet era
mais centrada no texto –
portanto não havia um
problema para ele. “Mas aí
vieram os scripts em lin-
guagem Java. Passaram a
se produzir na tela coisas
impossíveis de representar,
com os programas de leitu-
ra da época. E o Flash foi
a catástrofe seguinte: foi
preciso trabalhar muito
tempo, até que pudéssemos
ler o que era mostrado.”
Para tal, os programado-
res tiveram que suprir as
animações Flash com tex-
tos completos e bem descri-
tivos – senão, para os ce-
gos, essas coisas simples-
mente não existiam.

É uma grande ajuda
quando links, comutadores
e botões são rotulados.
Desse modo, os vídeos no
YouTube, por exemplo, fa-
zem sentido, diz Matthias
Klaus. Comando como
“play” e “stop” e o tempo
transcorrido tornam-se,
então, visíveis. E ele pode
“assistir” aos vídeos – o
que, aliás, não é nada de
extraordinário, pois cegos
sentam-se diante da televi-
são e vão ao cinema.

“Os programadores só
não podem esquecer: às ve-
zes estão com pressa e não
atentam como deveriam
para a etiquetação. Mas
muitos sites lembram que é
preciso levar em considera-
ção a acessibilidade”.

Afinal de contas, ela é um
conceito que representa um
papel central na lei alemã de
equiparação dos portadores
de deficiência. Esta entrou
em vigor em 1º de maio de
2002, portanto há exata-
mente dez anos, ocasionan-
do numerosas modificações
arquitetônicas em edifícios
públicos. Da mesma forma,
a norma de acessibilidade se
aplica às mídias, e portanto
também à internet.

OVELHA NEGRA
Deficientes visuais como

Klaus tiram pouco proveito
de sites com profusão de
animações e vídeos, que tal-
vez pareçam muito chiques.
Exemplos positivos são o
Spiegel online ou a página
de busca do Google, adapta-
dos de maneira excelente
para cegos. “No Google,

Computador equipado para deficientes visuais

Matthias Klaus escreve
sobre música

pode-se saltar de um resul-
tado para outro com uma
única tecla, coisa que ou-
tras máquinas de busca
não permitem. Nelas é pre-
ciso ler cada linha, também
o bla-bla-blá que não inte-
ressa a você.”

Péssima é sua avaliação
do Facebook. É impossível
ler a versão WWW, devido
ao volume de publicidade e
outras coisas inúteis para
quem não vê. Por isso, a
maior parte dos cegos não
gosta da rede social, revela
Matthias Klaus. “Quando
entro no Facebook, utilizo
a versão para celular, que
tem muito menos conteúdo
[desnecessário].”

Afinal: “Quem pensa que
tem que mostrar uma imagem
a 100 amigos cegos devia,
antes, contar uma história.
Na vida real, ninguém mos-
tra mesmo fotos para nós”.

Assim, para ele as redes
sociais não são tão inte-
ressantes, quando se tra-
ta de manter contato com
os amigos. Matthias Klaus
continua fiel às boas e ve-
lhas listas de mailing. Uma
pessoa escreve algo e todas
as outras podem ler e res-
ponder, de forma que todos
os outros também veem.
“Não é nada mais do que
Facebook, mas de forma
que se pode ler.”

Autor: Silke Wünsch (av)
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 19 aptos c/ ar-condicionado ou ventilador
 Quadra de Futevôlei e Peteca
 Diária c/ café da manhã • Sala de TV
 Frigobar e TV

Av. Dom Helvécio, 1020 -  Iriri - Anchieta - ES Cx. Postal 25   /  CEP: 29.230-000

Coqueiros Praia Hotel
 Lavanderia
 Estacionamento
 Piscina

www.coqueirospraiahotel.com.br Reservas: (28) 3534-1592  / Fax: (28) 3534-1308

A Constituição Federal, a Lei maior de
nosso país, assegura que “Saúde é direito
de todos e dever do Estado”. Esta frase sig-
nifica que todos, acometidos de qualquer
doença, têm direito a tratamento.

Consultar seu prontuário médico no
momento que desejar, ter acesso às despe-
sas do tratamento ou então exigir que o
hospital informe a origem do sangue utili-
zado nas transfusões são alguns exemplos
de direitos dos pacientes, que muitos desco-
nhecem.

Ao todo são 35 garantias que médicos e
hospitais devem levar em conta para pre-
servar a ética em sua conduta profissional
e a saúde dos pacientes. O problema é que,
apesar de asseguradas por lei, essas nor-
mas são quase sempre desconhecidas. Além
de conhecer esses direitos, na Fundação Pró-
Rim temos o compromisso de informar nos-
sos pacientes sobre cada um deles.

A Insuficiência Renal Crônica é uma en-
fermidade que destrói progressivamente a
função dos rins, quando chega ao estágio
avançado. Para sobreviver, os pacientes ne-
cessitam de diálise, um tratamento que, na
maioria dos casos, tornam o paciente de-
pendente de seus familiares.

Além dos problemas financeiros e psico-
lógicos durante a hemodiálise, é muito co-
mum surgir doenças secundárias como: ane-
mia, enfraquecimento dos ossos, diabetes,

MayconTruppel Machado *

Legislação garante benefícios
para pacientes renais crônicos

hepatite, náuseas, tremores, embolia, câim-
bra, vômitos, febres e hipertensão. E convi-
ver com tudo isso leva o paciente a ter uma
vida precária. Fácil de imaginar que reali-
zar o tratamento três vezes por semana,
quatro horas por sessão, é extremamente
desgastante.

Muitos dos pacientes renais desconhecem,
mas a Constituição Federal garante tratamen-
to e medicamento gratuitos através do SUS e
a Legislação Brasileira confere benefícios e
direitos especiais aos portadores de doenças
consideradas graves, dentre elas a Nefropa-
tia. Entre benefícios oferecidos estão a isen-
ção do Imposto de Renda, isenção do IPI na
compra de veículo Zero Km, isenção de ca-
rência para concessão do auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez.

E ainda, saque do FGTS e quitação do
financiamento habitacional pelo seguro,
isenção do IOF e IPVA em alguns Estados,
como São Paulo. A garantia de um trata-
mento completo é direito de todos. Se sou-
bermos quais são nossos direitos e fizermos
valer tudo o que a Constituição garante, não
há dúvidas que a saúde no Brasil será mui-
to melhor e para todos os cidadãos.

* MayconTruppel Machado é advogado (OAB-SC
15.911) e Diretor de Recursos Humanos da
Fundação Pró-Rim, maior entidade filantrópica do
Brasil na área de nefrologia.

População tem acesso a três tipos de medicamentos em 10
apresentações. Os remédios podem ser retirados, gratuitamen-
te, em uma das 20 mil unidades da Farmácia Popular.

Começou, nesta segunda-feira, dia 4, a oferta gratuita de
medicamentos para o tratamento da asma nas farmácias po-
pulares da rede própria (administradas pelo governo federal)
e nas unidades privadas conveniadas ao programa Aqui Tem
Farmácia Popular.

A decisão do Ministério da Saúde estabelece a inclusão
dos medicamentos (brometo de ipratrópio, dirpoprionato
de beclometasona e sulfato de salbutamol), juntamente com
outros 11 medicamentos para hipertensão e diabetes, que
já são distribuídos.

Para retirada dos produtos, basta apresentar documento
com foto, CPF e a receita médica dentro do prazo de sua vali-
dade. Se o usuário se deparar com uma unidade que ainda não

adaptou o seu sistema de vendas à gratui-
dade, ele deve procurar outra uni-
dade entre as mais de 20 mil exis-
tentes no país.

A asma está entre as
principais causas de in-
ternação entre crianças
nesta faixa etária. Em

2011, do total de 177,8
mil internações no Siste-

ma Único de Saúde (SUS)
em decorrência da doença,

77,1 mil foram crianças com
esta idade. Além disso, cerca

de 2,5 mil pessoas morrem por
ano por causa da asma.

Iniciada distribuição gratuita
de medicamentos para asma

Aparelho detecta câncer
de pele instantaneamente

Lançado no final de 2011,
o MelaFind está mudando a
forma como a doença é enca-
rada, a começar pela velocida-
de e precisão com que oferece
o prognóstico.

O aparelho, batizado de
MelaFind, já é considerado uma
revolução. Ele consegue detectar
a tempo o melanoma, o tipo
mais sério de câncer de pele. O
perigo envolvendo a doença
reside menos na sua agressi-
vidade do que na imensa
dificuldade que os médicos
enfrentam para detectá-la.

O produto tem uma taxa de
acerto de 98% e reduziu em 90% o número de
biópsias desnecessárias. Mas enquanto o MelaFind não se
popularizar, as biópsias continuam sendo a única forma de
diagnosticar o melanoma.

A tecnologia do MelaFind era utilizada pelo exército dos
Estados Unidos para detectar possíveis alvos de ataque durante conflitos
armados. Cada unidade custa U$7,5 mil.

Cafeína pode ajudar a
reduzir risco de Alzheimer

Em um período de qua-
tro anos, idosos com com-
prometimento cognitivo
que bebiam ao menos três
xícaras de café ao dia, não
desenvolveram a doença.

Pesquisa feita nas univer-
sidades do Sul da Flórida e
de Miami, nos Estados Uni-
dos, revela que consumir ca-
feína pode ajudar a reduzir
as chances de uma pessoa
idosa a desenvolverem doen-
ça de Alzheimer.

Os resultados, que foram
publicados nesta terça-feira, dia 5, no
periódico Journal of Alzheimer’s Di-
sease, mostraram que nenhum dos
participantes do estudo que beberam
ao menos três xícaras de café ao dia
foi acometido pela doença durante o
período da pesquisa.

Os pesquisadores acompanharam
durante quatro anos 124 indivíduos de
65 a 88 anos. Eles analisaram a capa-
cidade cognitiva e os níveis de cafeína
na corrente sanguínea de cada um.

A pesquisa constatou que o
efeito protetor da cafeína mos-
trou-se eficaz especialmente em
indivíduos mais velhos e com com-
prometimento cognitivo leve, que
não é uma demência, mas já é um
quadro de diminuição da capaci-
dade mental.

De acordo com o artigo, 15%
das pessoas com esse comprome-
timento acabam desenvolvendo a
doença de Alzheimer.
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Edição Número: 2513 - Belo Horizonte - Junho de 2012

Ele reduz o colesterol,
controla o diabetes e aju-
da a emagrecer! Seria o
“milagreiro” que precisá-
vamos? Hoje queremos
algo fácil para resolver
nossos problemas não é
mesmo? Veja o que a nu-
tricionista Cátia Medeiros,
da clínica Espaço Nutrição
tem para nos dizer:

1- Controla a compul-
são por carboidratos

Além de todos esses be-
nefícios, o óleo de coco cer-
tamente deve ser um ali-
mento que não pode faltar
na dieta  de  quem
tem diabetes ou de quem
não resiste a uma gulosei-
ma. Assim como os alimen-
tos ricos em fibras, ele aju-
da a manter níveis estáveis
de glicose no sangue e não
estimula a liberação de in-
sulina, o que diminui a
compulsão por carboidra-
tos”, explica a especialista
Cátia Medeiros. Ao contrá-
rio de outros óleos poli-in-
saturados, que dificultam a
entrada de insulina e ou-
tros nutrientes dentro das
células, o óleo de coco fa-
vorece essa entrada e, por
isso, a taxa de açúcar no
sangue fica normalizada.

2- Promove a saciedade

Por ser uma gordura, o
óleo de coco tem uma di-
gestão diferenciada. “Ele
permanece mais tempo no
estômago do que um car-
boidrato, por exemplo, o
que aumenta a sensação
de saciedade”, explica a
nutricionista Cátia Medei-
ros. Com o apetite reduzi-
do fica mais fácil segu-
rar a vontade de petiscar
o dia todo, hábito que
pode sabotar a dieta e,
consequentemente, o de-
sejo de emagrecer.

3- Acelera o metabolismo

De acordo com a nutricio-
nista Maria Fernanda Cortez,
da clínica Nutri & Consult,
em São Paulo, se consumido
diariamente, o óleo de coco
aumenta o gasto energético

Sete motivos para consumir óleo de coco!

do organismo. “Ele estimula
o funcionamento da glându-
la tireóide, que está direta-
mente ligada ao nosso meta-
bolismo, o que aumenta a
queima de calorias”, explica.
Assim, não adianta apostar
em dietas radicais se essa
glândula e, consequentemen-
te, seu metabolismo não
está funcionando adequa-
damente. O ponteiro da ba-
lança simplesmente não
sairá do lugar.

4- Melhora a prisão de
ventre

Por ter rápida absorção
e solubilidade, o óleo de coco
também é amigo do intesti-
no. “Seus componentes agem
normalizando o trânsito in-
testinal”, diz Cátia Medei-
ros. As ações benéficas para
o intestino também valem no
caso de o intestino solto,
pois ele ajuda a eliminar bac-
térias perigosas e favorece o
crescimento da flora intes-
tinal saudável.

5- Reduz o colesterol

O bom funcionamento da
tireóide, favorecido pelo
consumo de óleo de coco,
também garante a redução
do colesterol LDL (coleste-
rol ruim) e a elevação
do colesterol HDL (coleste-
rol bom). “Isso ocorre por-
que essa glândula consegue
metabolizar esse componen-
te na formação de hormôni-
os essenciais”, explica a nu-

tricionista Maria Fernanda.
Com a normalização da taxa
de colesterol sanguíneo há
diminuição do risco de do-
enças cardiovasculares.

6- Fortalece o sistema
imunológico

Outro benefício do óleo
de coco é o fortalecimento
do sistema imunológico.
“Ele age no combate e na
prevenção contra o ataque
de bactérias e fungos que
ameaçam nossa saúde e
ainda melhora a absorção
de nutrientes, reforçando
as defesas do organismo”,
explica Maria Fernanda.
Isso ocorre devido ao áci-
do láurico, também presen-
te no leite materno e que
tem o poder de combater
inúmeras infecções.

7- Combate o envelheci-
mento precoce

“O óleo de coco promove a
diminuição de radicais livres
presentes no organismo, res-
ponsáveis pelo envelhecimen-
to celular”, aponta a Maria
Fernanda. Segundo ela, isso
acontece graças à ação de
componentes da vitamina E,
presentes no óleo. Até certo
nível, os radicais livres são be-
néficos para o corpo, mas o
acúmulo pode causar não só
o envelhecimento precoce,
como também o desenvolvi-
mento de um câncer em de-
corrência da oxidação de cé-
lulas saudáveis.

A maquiagem é capaz
de transformar qualquer
mulher.  Além de ser um
dos principais elementos
da vaidade feminina, ela
é capaz de elevar a auto-
estima. Porém, nem to-
das sabem se maquiar
adequadamente.

Com a proximidade do
inverno e as tendências
que chegam ao mercado
para aquecer a estação,
Ane Medina, especialista
em maquiagem e bloguei-
ra do que está agregado ao
site Moda It, traz algumas
dicas essenciais para
transformar o visual.

  “Você sabia que mui-
tas mulheres dispensam o delineador pela complexidade
de usá-lo?  Porém, ele dá uma nova vida aos olhos. O
segredo para um delineado bonito, seja com lápis, som-
bra ou delineador caneta, é manter a mão firme. A dica é
se aproximar do espelho e apoiar o cotovelo numa mesa”,
explica  Medina.

 O blush também traz regras que devem ser obedecidas:
as morenas-claras e as orientais, por exemplo, devem optar
pelos tons pêssego. Já as branquinhas devem usar o rosa e
as morenas e negras ficam bem nos tons bronze e vinho.

 No inverno, as mulheres devem preencher a boca com
cores fortes e expressivas, como o vermelho. “Ele é demo-
crático e fica bem em todas as mulheres. Para não errar, o
ideal é deixar o restante da maquiagem mais leve”, acres-
centa Ane Medina.

 A sombra marrom é outra tendência forte que apare-
ceu nos desfiles de inverno. Além disso, os olhos metali-
zados com tons verdes, dourado, azul e prata também
estarão em alta. O queridinho da vez será o iluminador,
que deve ser aplicado em áreas de destaque do rosto, como
as têmporas e a “zona T”.

Dicas de maquiagem
para o inverno!

DICAS IMPORTANTES
Quatro colheres de sopa por dia. Essa é a quantia média

recomendada para o consumo do óleo de coco, uma gordura
saturada, mas de origem vegetal, que está fazendo a cabeça não
só de quem está de dieta, mas até daqueles que precisam contro-
lar problemas de saúde. “O produto 100% natural apresenta
propriedades que favorecem a perda de peso, reduzem o coleste-
rol ruim e até controlam os níveis de açúcar no sangue”.

Vendido em lojas de produtos naturais e algumas farmáci-
as, o óleo de coco apresenta duas versões. Uma delas em cáp-
sulas, que devem ser ingeridas no horário do almoço ou do
jantar. Já a versão em óleo pode ser adicionada no preparo
dos alimentos, em pastas e patês para acompanhar torradi-
nhas ou mesmo em vitaminas.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Algerian
    /AmerTypewriterITCbyBT-Bold
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /ArialBlack-Bold
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialHC
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialMT-CondensedBold
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialTh
    /ArialUnicodeMS
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Futura_Poster-Light
    /Futura2-Italic
    /Futura2-Normal
    /FuturaBlack
    /FuturaBlackBT-Regular
    /Futura-Bold
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaCndObl-Bold
    /FuturaCndObl-Normal
    /Futura-Condensed-Bold
    /Futura-Condensed-BoldItalic
    /Futura-CondensedExtraBold-Th
    /Futura-Condensed-Italic
    /Futura-CondensedLight-Italic
    /Futura-CondensedLight-Normal
    /Futura-CondensedLight-Thin
    /Futura-Condensed-Normal
    /Futura-Condensed-Thin
    /FuturaExt-Bold
    /FuturaExt-Normal
    /FuturaExtObl-Bold
    /FuturaExtObl-Normal
    /Futura-Normal
    /FuturaObl-Bold
    /FuturaObl-Normal
    /Futura-Thin
    /Gabriola
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Humanist531BT-BlackA
    /Humanist531BT-BoldA
    /Humanist531BT-RomanA
    /Humanist531BT-UltraBlackA
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist970BT-BoldC
    /Humanist970BT-RomanC
    /HumanistSlabserif712BT-Black
    /HumanistSlabserif712BT-Bold
    /HumanistSlabserif712BT-Italic
    /HumanistSlabserif712BT-Roman
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /Nyala-Regular
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [200 200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


