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missão quase impossível.
De acordo com os pesqui-

sadores, o fato de o cérebro
entender a fome como algo
desagradável explica a difi-
culdade que muitas pessoas
enfrentam para perder peso.

Segundo o líder do grupo
de pesquisa, Scott Sternson,
as emoções negativas associa-
das com a fome podem trans-
formar a dieta e a perda de
peso em uma tarefa muito di-
fícil, e a explicação pode estar
nestes neurônios.

Em um ambiente no qual a
comida está sempre disponí-
vel, os sinais difíceis de igno-
rar enviados por estes ali-
mentos podem parecer irri-
tantes para quem está de die-
ta, mas, do ponto de vista da
evolução dos humanos, estes
sinais podem fazer sentido.

— Suspeitamos que estes
neurônios estão impondo um
custo por você não lidar com
suas necessidades fisiológicas
(como a fome) — afirmou
Sternson.

Se seguir uma dieta até o
fim é um tormento para você,
pode culpar seus neurônios.
Um novo estudo publicado na
revista científica “Nature” e re-
alizado pelo Instituto Médico
Howard Hughes, nos Estados
Unidos, afirma que o cérebro
humano é programado para
odiar regimes. Cientistas des-
cobriram que células nervosas
conhecidas como AGRP são
responsáveis por associar fome
a emoções negativas, o que tor-
na resistir a guloseimas uma

Cérebro não é
amigo da dieta

ESTUDO DIZ QUE NERÔNIOS SÃO PROGRAMADOS PRA ODIAR REGIMES

BCélulas nervosas associam fome a emoções negativas, o que dificulta resistir a certos alimentos

TIM SLOAN / AFP 

Quando se fala em pro-
tetor solar, a maioria das
pessoas pensa em praia e
sol. Porém, médicos lem-
bram que todo dia tem sol
e o protetor deve ser um
hábito diário, inclusive no

inverno, já que o Brasil é um
dos países com maior nível de
radiação do mundo. Os níveis
de raios ultravioleta são altos
em todas as épocas do ano. E
os danos que o sol causam na
pele se acumulam.

No dia a dia, o ideal é
usar o FPS 15. A pessoa de-
ve passar nos locais que fi-
cam expostos, geralmente
rosto, colo, braços e mãos.
Além disso, o protetor evi-
ta rugas e manchas na pele.

Protetor até no inverno
BRASIL TEM FORTE RADIAÇÃO TODOS OS DIAS. É PRECISO SE PROTEGER

PORTARIA N° 050, DE 29 DE ABRIL DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
Resolve:
Art. 1° - EXONERAR FERNANDO CELSO DE LIMA ALMAWY do Cargo em Comissão 
de ASSESSOR I - GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5, Código Identificador 
DG5-014, a contar de 30 de abril de 2015.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 29 de abril de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

PORTARIA N° 051, DE 29 DE ABRIL DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ, USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
Resolve:
Art. 1° - NOMEAR MARLON ALVES TONASSI para ocupar o Cargo em Comissão 
de ASSESSOR I - GABINETE DE VEREADOR, símbolo DG5, Código Identificador 
DG5-014, a contar de 04 de maio de 2015.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 29 de abril de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI
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