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    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 216          

Dia 27 de Julho de 2018 

NUTRÓLOGO DEFENDE PRÁTICAS SAUDÁVEIS                                                                      
NA ALIMENTAÇÃO EM PALESTRA NA SEAERJ 

  

udo pode, mas nada muito, afirmou o médico João Curvo durante palestra 
realizada na última quarta-feira, 25 de julho, no auditório da SEAERJ. Um dos 
mais conhecidos nutrólogos do país, João Curvo apresentou dicas e orienta-

ções sobre alimentação saudável, defendendo a moderação como fator fundamental 
para garantia do bem-estar em todas as fases da vida. Na palestra, promovida pelo 
Conselho Diretor da Seaerj, o médico discorreu sobre o livro "Nada muito – comer e 
viver com saúde e prazer", de sua autoria em parceria com a jornalista Léa Maria Aa-
rão Reis, lançado em 2015 pela editora Rocco. 

"Se tivesse de tudo um pouco e nada de muito, teríamos menos problemas em 
relação à saúde por causa de maus hábitos alimentares", afirmou, ao discorrer sobre 
a evolução do homem e a obesidade. "Hoje a obesidade é uma epidemia que inflama 
o corpo, sejam as artérias, os neurônios, enfim, afeta todo o organismo. Isso acaba 
comprometendo a circulação, podendo levar ao diabetes e ao enfarte", completou. 

No livro são abordados diversos temas como: mudanças nos hábitos ali-
mentares e suas consequências até as dicas e orientações para pôr em práti-
ca definitivamente a reeducação alimentar. A obra também aborda a impor-
tância da introdução de alimentos funcionais, que produzem efeitos benéficos 
no metabolismo, e da ingestão de líquidos.  

João Curvo alerta sobre a importância do hábito de ingerir água diaria-
mente. "À medida em que vamos envelhecendo, vamos tendo cada vez me-
nos vontade de beber água. O ideal é que bebamos em torno de 30 a 35ml 
por quilo do nosso peso, diariamente. Isso é muito importante para a hidrata-
ção do corpo". 
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O médico ressaltou também o fato da alimentação estar ligada à sensa-
ção de prazer e recompensa. "A comida tem uma relação muito intensa com a 
recompensa. É aquela velha história de premiar alguém com comida no caso 
de ter cumprido alguma tarefa. Isso acontece muito em relação ao açúcar. 'Se 
fizer isso, ganha um doce'. Isso é muito perigoso. Não podemos esquecer que 
o açúcar, da mesma forma que relaxa, em excesso também provoca uma re-
lação endócrina, estimulando o pâncreas até enfraquece-lo. É preciso, tam-
bém, evitar o excesso de alimentos nas refeições. No almoço, por exemplo, o 
ideal é ingerir, no máximo, 400g. É preciso ter muito cuidado nos restaurantes 
a peso". 

No encerramento da palestra, o nutrólogo abordou sobre os cuidados 
alimentares que os homens devem ter, no período da andropausa, e das mu-
lheres, na menopausa. "Na andropausa, que afeta os homens geralmente a 
partir dos 45 anos, é importante a ingestão de peixes, frutos do mar, carnes e 
clara de ovo, pois é o período em que se inicia o processo de perda de massa 
muscular. Também são importantes: feijões de todos os tipos, nozes, casta-
nhas, temperos, suco de uva, laranja, limão, melancia, goiaba e tomate. Deve
-se evitar a soja, o açúcar em excesso e as frituras", listou. 

Já para as mulheres que atingem o período da menopausa, o médico 
também relacionou os alimentos que devem ser consumidos. "Nesse período 
é importante para as mulheres consumirem soja, tofu, brócolis, couve-flor, es-
pinafre, broto de feijão e de alfafa. Também são importantes a linhaça, para 
umedecer a pele e a mucosa, açafrão, manjericão, cravo, canela, pera, amora 
e cranberry,que trata das infecções urinárias crônicas. Elas devem evitar o ca-
fé após as refeições, pois ele diminui a absorção do cálcio e do ferro. Também 
devem fugir das frituras", alertou. 

Ao final da palestra, João Curvo recebeu o certificado de participação 
como palestrante da SEAERJ, entregue pelo vice-presidente, Alberto Balassi-
ano e pelo diretor técnico da SEAERJ, Sinval de Oliveira Filho.  

   

   



3 

 

 

 
 

         

 

 

  

O IBAM DE ONTEM E DE HOJE  
a semana passada - 18 de julho- ocorreu a reunião de diretoria do Cen-

tro Cultural da SEAERJ e, como de costume, após a reunião foi apre-

sentada a palestra “O IBAM de Ontem e de Hoje”, por Bernardo Mer-

cante, sociólogo e mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/

UFFRJ e pela arquiteta e urbanista Jessica Ojana Araújo. 

O primeiro palestrante disse representar o “ontem” uma vez que tem 

mais tempo de casa e Jessica Araújo, que iniciou sua trajetória como estagiária 

na casa, o “hoje”. 

Foi gratificante para todos que assistiram saber que o IBAM continua 

bem atuante no território nacional. O Instituto Brasileiro de Administração Muni-

cipal – IBAM é uma associação civil sem fins lucrativos, criada em 1º de 

outubro de 1952, com sede no Rio de Janeiro. 

O IBAM é uma organização comprometida com a identificação e opera-

cionalização de soluções para os problemas da Administração Pública. A cons-

tante atualização de suas atividades, programas, produtos, técnicas, procedi-

mentos e métodos, bem como a abrangência de sua especialização, é caracte-

rística marcante da Instituição. 

A ação do Instituto visa fortalecer e aprimorar as capacidades dos diver-

sos atores – governo e sociedade – criando condições favoráveis para que atu-

em conjuntamente na modernização das estruturas de gestão municipais, na 

melhoria da qualidade urbano-ambiental das cidades, e, ainda, sobre as poten-

cialidades de desenvolvimento econômico local, com foco na inclusão social e 

no desenvolvimento sustentável. 

Com os governos municipais, em particular, o IBAM vem construindo as 

bases de uma cultura administrativa empreendedora, inovadora e voltada, não 

apenas para um comportamento ético e responsável, mas também, para um 

mais alto padrão de desempenho, capaz de gerar melhores serviços públicos. 

Falar do IBAM é lembrar os saudosos urbanista Carlos Nelson Ferreira 

dos Santos e Diogo Lordello de Mello entusiastas e defensores da administra-

ção pública local. 

Por mais de uma hora os palestrantes deram uma visão do novo IBAM, 

que não está mais localizado no Largo do IBAM, no Humaitá, mas no Centro 

da cidade, na Rua Buenos Aires. Eles ficaram de voltar para falar de outras 

atuações e parcerias que têm. 

Importante também o curso de especialização que estão registrando jun-

to ao MEC, sabendo da sua cultura administrativa empreendedora, inovadora e 

voltada não apenas para um comportamento ético e responsável, mas também 

para o mais alto padrão de desempenho, capaz de gerar melhores serviços pú-

blicos. 

 Parabéns para o IBAM !!! 
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Prezado  Associado                                       

 

Receba   o                                                                         
 

por WhatsApp  no seu celular.  

Cadastre-se no WhatsApp  da        

Ligue:  (21) 97166-6834 

  

 

 

ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais             

informações em “ART e Acervo Técnico". 

09 de agosto 
Das 19:00h às 23:00h 

PREZADO 

COLEGA 

Como já é do seu conhecimento, 

A nossa SEAERJ está passando por 
momento financeiro muito difícil 
com a crise que se instalou, nos 

últimos anos, em nosso País. 

Uma das maneiras de você ajudar 
a SEAERJ, é almoçar com mais fre-

quência em  nosso restaurante. 

A comida é do tipo caseiro e mui-
to    saborosa, como você sabe. 

Venha, ajude-nos a reerguer a 
SEAERJ. 

Traga seus colegas de trabalho. 

A  SEAERJ 

http://www.crea-rj.org.br/

