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A GAzetA dos Municípios

ONG faz primeira feira
de adoção de animais

do CCZ em 2019

Prazo para profissionais 
do programa Mais

Médicos encerra dia 10

Taubaté Shopping começa 
o ano com promoções

Taubaté consegue
redução histórica

de casos de dengue

A ONG Chico Pata, par-
ceira da Prefeitura de 
Taubaté, promove no pró-
ximo sábado, dia 12 de ja-
neiro, a primeira feira de 
adoção de 2019 de cães e 
gatos abrigados pelo Cen-
tro de Controle de Zoono-
ses (CCZ).
Interessados podem ir na 
Poli Pet das 10h às 17h. 
A Poli Pet fica na aveni-
da Itália, 1.570,  Jardim 
das Nações. Serão coloca-
dos para adoção seis cães 
e cinco gatos do CCZ. 
Os animais selecionados 
são de diferentes portes, 
passam antes por exames 
clínicos, vacinação e são 
castrados.
Os adotantes devem ser 

Profissionais com regis-
tro no Brasil inscritos 
na segunda chamada do 
Programa Mais Médicos 
devem se apresentar aos 
municípios. 
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o prazo vai 
até a próxima quinta-feira, 
dia 10.
Médicos que decidirem 
não comparecer mais às 
atividades devem infor-
mar ao município onde 
trabalharia, que fica en-
carregado de comunicar 

Lojas do centro de com-
pras farão liquidações de 
queima de estoque com 
descontos de até 70% para 
os clientes
Ano novo, vida nova. É 
nesse espírito que o Tauba-
té Shopping começa 2019, 
e para que os clientes tam-
bém possam aproveitar 
esse clima de renovação, o 
empreendimento realiza o 
tradicional Saldão de Na-
tal durante sete dias para 
liquidar os estoques.
As promoções começaram 

Taubaté conseguiu em 
2018 uma redução histó-
rica de casos de dengue e 
atingiu o melhor indicador 
desde 2009.
O levantamento foi obtido 
por meio de arquivos dis-
ponibilizados pelo Centro 
de Vigilância Epidemio-
lógica do Estado de São 
Paulo e pelos registros da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté.
De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica do 
município, foram confir-
mados no ano passado 49 
casos positivos autóctones 
da doença e 10 casos im-
portados, totalizando 59 
registros.
De acordo com os arqui-
vos do CVE, após regis-
trar 5 casos positivos em 
2009, até então, o melhor 
resultado de Taubaté ha-
via sido em 2012, com 62 
casos de dengue confirma-
dos.
Para a Vigilância Epide-
miológica, a expressiva 
redução de casos se deve 
a um conjunto de fatores. 
Entre eles estão o traba-
lho de prevenção e fisca-

maiores de18 anos e pre-
cisam preencher um for-
mulário com dados pes-
soais como endereço e 
telefone. Isto é necessário 
porque existe um acom-
panhamento após adoção, 
tanto dos cães como gatos.
A ONG Chico Pata tam-
bém oferece todo suporte 
que o adotante precisar, 
como dicas para alimenta-
ção, onde vacinar e adap-
tação.
Foram realizadas no ano 
passado 11 feiras pela 
Chico Pata que resultaram 
na adoção de 63 adoções. 
A ONG também colabora 
com a prefeitura por meio 
de ensaios fotográficos 
dos animais para estimu-

a desistência ao governo 
federal.
Segundo o Ministério da 
Saúde, candidatos que 
desistirem dos postos te-
rão as vagas colocadas de 
volta ao edital do Mais 
Médicos. O sistema será 
atualizado com as vagas 
disponíveis para os profis-
sionais formados no exte-
rior.
A previsão é que a lista de 
médicos brasileiros homo-
logados que deram início 
às atividades seja publica-

ontem, segunda-feira, dia 
7 e continuarão até domin-
go, dia 13. As lojas partici-
pantes terão adesivos nas 
vitrines e contarão com 
descontos de até 70% em 
seus produtos. “O Taubaté 
Shopping fará mais uma 
vez o seu conhecido Sal-
dão visando proporcionar 
aos consumidores as me-
lhores oportunidades de 
compra”, afirma o Gerente 
de Marketing do Taubaté 
Shopping, Mauro Fontes.
Mais opções para os clien-

lização realizado pelos 
agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS), a colaboração da 
população e os próprios 
ciclos da doença.
Levantamento dos casos 
de dengue em Taubaté 
indicam que houve uma 
sucessão de picos de dois 
a três anos de duração, 
com intervalos de meno-
res registros em dois anos. 
Este cenário serve para 
reforçar a necessidade 
de cuidados, em especial 
nesta temporada de verão 
marcada por temperaturas 
elevadas e chuvas. Todo 
cuidado é pouco para eli-
minar os criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté monitora a proli-
feração destas doenças e 
iniciou em janeiro a Aná-
lise de Densidade Larvá-
ria (ADL) de Verão.
Durante a ADL são coleta-
das amostras em imóveis 
escolhidos aleatoriamente 
nas 10 regiões da cidade. 

lar a adoção.
As fotos do projeto Adote 
Um Amigo foram atuali-
zadas e podem ser visuali-
zadas no site da prefeitura 
(http://www.taubate.sp.
gov.br/adoteumamigo/).
Interessados em adotar um 
animal também podem 
entrar em contato com o 
CCZ pelo telefone 5704-
8048.  O CCZ fica na Es-
trada Particular dos Remé-
dios, nº 2.764, Bairro dos 
Remédios. O horário de 
atendimento é das 8h às 
17h. As visitas podem ser 
feitas, preferencialmente, 
das 13h às 17h. A média 
mensal do CCZ de Tauba-
té é de 490 animais abri-
gados.

da no próximo dia 14.
A seleção
O ministério lançou, des-
de novembro, editais para 
a substituição de 8.517 
cubanos que atuavam em 
2.824 municípios e 34 
distritos sanitários espe-
ciais indígenas (DSEI). 
Inicialmente, concorreram 
apenas médicos brasilei-
ros com registro no país. 
Um novo edital, em anda-
mento, seleciona também 
profissionais formados no 
exterior.

tes
Durante a semana do Sal-
dão, os clientes também 
poderão aproveitar ou-
tras atrações no centro de 
compras, como as férias 
SuperAr Turma da Mô-
nica, espaço temático in-
flável com um circuito de 
obstáculos, e ainda a pro-
moção especial na Movie-
com Cinemas, que garante 
meia entrada para todos os 
pagantes nas sessões mati-
nais nos fins de semana de 
janeiro.

Os resultados obtidos ge-
ram o IB (Índice Breteau), 
um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão de doen-
ças. Também são verifica-
dos os tipos de recipientes 
em que as larvas foram en-
contradas.
A ADL de primavera rea-
lizada em outubro do ano 
passado apresentou 2,6 
pontos no IB. De acordo 
com o Ministério da Saú-
de, o índice de tranquilida-
de é 1,0 ou menos. Acima 
do nível de 1,5 há risco de 
epidemia.
 Casos de dengue confir-
mados em Taubaté
2009 – 5 casos
2010 – 4.127 casos
2011 – 4.426 casos
2012 – 62 casos
2013 – 578 casos
2014 – 9.662 casos
2015 – 2.475 casos
2016 – 3.306 casos
2017 – 71 casos
2018 – 59 casos
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está 
comendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordu-
rosa à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser 
tédio, tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do 
que o necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso 
na alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, 
mas na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu 
metabolismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, 
ganhará muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente espe-
cialmente em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se 
debilitadas. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve 
tomar café de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular 
a primeira refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivên-
cia”. Uma vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você 
perde peso, mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não 
precisa ter fobia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão in-
tegral são muito importantes para o organismo, porque mantém o açúcar 
no sangue estável, são bons para o humor e contém minerais essenciais. 
Eliminar um monte de alimentos provoca deficiência de minerais. Você 
não precisa comer muito, mas comer bem. É importante manter o horário 
das refeições, quer dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no 
computador. Se você não se concentrar na comida é mais ou menos como 
não comer. Procure ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre pron-
tos para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, cer-
tamente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão exis-
tindo enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Saldo negativo de moradias 
supera 7,7 milhões

e bate recorde no país

Déficit habitacional acon-
tece para famílias que di-
videm a mesma casa, mo-
ram em cortiços, favelas 
e pelo peso excessivo do 
aluguel. A redução do cré-
dito para financiamento 
de imóveis, o desemprego 
em alta a partir dos anos 
de crise e a queda na ren-
da das famílias tornaram 
o sonho da casa própria 
ainda mais distante para 
milhares de brasileiros. 
O déficit habitacional do 
País, que já era elevado, 
aumentou em mais de 220 
mil imóveis entre 2015 e 
2017, batendo recorde.
Um levantamento feito 
pela Abrainc (Associa-
ção Brasileira de Incor-
poradoras Imobiliárias) 
em parceria com a FGV 
(Fundação Getulio Var-
gas) aponta que o déficit 
de moradias cresceu 7% 
em apenas dez anos, de 
2007 a 2017, tendo atin-
gido 7,78 milhões de uni-
dades habitacionais em 
2017. “Chegamos ao re-
corde da série histórica de 
déficit habitacional. Hoje, 
ele ocorre, sobretudo, pela 
inadequação da moradia 
— famílias que dividem 
a mesma casa, moram 
em cortiços, favelas — e 
pelo peso excessivo que 
o aluguel passou a ter no 
orçamento das famílias no 
últimos anos”, afirma Ro-
bson Gonçalves, da FGV. 
Ele explica que a maior 
parte do déficit é formada 
por famílias que ganham 
até três salários mínimos 
por mês, mas a deman-
da por moradias também 
atinge consumidores de 
rendas intermediárias, 
que viram o mercado de 
trabalho ficar instável nos 
últimos anos e o crédito 
imobiliário mais escasso. 
“As famílias querem ter 
a própria casa, mas as in-
certezas dos últimos anos 

tornaram essa vontade 
mais distante para a maior 
parte”, afirma Gonçalves. 
“O brasileiro que não per-
deu o seu emprego ficou 
com medo de ficar desem-
pregado e adiou a compra 
da casa; e muitos dos que 
ficaram sem trabalho tive-
ram de interromper um fi-
nanciamento no meio.”
No ano passado, mesmo 
com o início da recupe-
ração da economia, o de-
semprego ainda alto e a 
falta de confiança do con-
sumidor fizeram a con-
cessão de crédito andar 
de lado. Em 12 meses até 
setembro, o crédito imobi-
liário concedido era a me-
tade dos recursos empres-
tados às pessoas físicas 
em 2014.
Novo ciclo
Apesar dos resultados ain-
da tímidos, a expectativa 
das construtoras e incor-
poradoras é de que, passa-
das as eleições, o mercado 
de trabalho mantenha uma 
trajetória de recuperação 
este ano e a busca por imó-
veis volte a crescer. O le-
vantamento FGV/Abrainc 
também aponta que, para 
atender à demanda por 
moradia no País nos pró-
ximos dez anos, seria ne-
cessário construir 1,2 mi-
lhão de imóveis por ano.
“É uma oportunidade para 
o mercado, são poucos 
os países do mundo que 
têm uma demanda tão ex-
pressiva”, diz Alexandre 
Frankel presidente da Vi-
tacon. “Vemos um novo 
ciclo se formando no se-
tor e, se tudo correr bem 
na economia, os próximos 
dois anos podem ser de 
retorno a um momento 
melhor do mercado imo-
biliário.”
“Temos de olhar com 
otimismo para o merca-
do, que é saudável e tem 
uma forte demanda, não 

só dos consumidores de 
baixa renda. A demanda 
é grande entre os que de-
pendem de financiamento 
com recursos da poupança 
também”, avalia o presi-
dente da MRV, Eduardo 
Fischer. Ele lembra que os 
juros básicos estão em um 
patamar baixo, a 6,5% ao 
ano, o que alivia na hora 
de contratar um financia-
mento imobiliário.
A empresa também espera 
lançar mais empreendi-
mentos este ano do que em 
2018, e quer aproveitar o 
aquecimento da demanda 
para voltar a vender imó-
veis de padrão mais alto, 
de olho nas famílias de 
classe média que adiaram 
a compra da casa própria 
durante a recessão.
Já o superintendente da 
Trisul, Lucas Araújo, esti-
ma que a demanda habita-
cional só na cidade de São 
Paulo aumente em 25 mil 
moradias por ano. Ele diz 
que as dificuldades do se-
tor para zerar esse déficit 
passam pela dificuldade 
de se tomar crédito e a de-
mora na aprovação de pro-
jetos nas prefeituras.
“Estamos falando de um 
mercado em que a deman-
da por moradias é cres-
cente. Mesmo durante a 
crise, as construtoras fo-
cadas no público de bai-
xa renda tiveram um bom 
desempenho e o consumi-
dor que não pôde financiar 
um imóvel não desistiu 
de comprar sua casa, só 
adiou.” Gonçalves, da 
FGV, alerta, porém, que 
o novo governo ainda não 
foi claro se pretende dar 
um novo uso para os re-
cursos do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço), importantes para 
financiar o setor imobili-
ário, e sobre o futuro do 
programa Minha Casa, 
Minha Vida. (R7)
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Presidente do BB nega 
reduzir crédito ou fechar 

agências de imediato

Mais de 20 detentos
fogem de cadeia
pública no Ceará

O recém-empossado pre-
sidente do Banco do Bra-
sil, Rubem Novaes, disse 
ontem, dia 7 que o banco 
público não tem “nenhu-
ma intenção” de reduzir 
sua oferta de crédito no 
mercado e declarou que 
qualquer eventual fecha-
mento de agências ainda 
será objeto de estudos.
Novaes deu as declara-
ções após a cerimônia de 
transmissão de cargo na 
sede do banco, em Bra-
sília, ao ser questionado 
sobre uma fala do minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes, que disse hoje 
ser preciso promover uma 
“desestatização do cré-
dito”. “Ele [Guedes] não 
falou do Banco do Brasil, 
ele falou de uma maneira 
geral, aumentar a compe-
tição. Não tem nenhum 
recado direto ao Banco 
do Brasil”, disse Novaes. 
“Não está em cogitação 
[reduzir crédito]”. Sobre 
reestruturações de pessoal 
ou um eventual fechamen-
to de agências, Novaes 
disse que examinará estu-
dos feitos por consultorias 
a respeito desses assuntos, 
mas acrescentou que “o 
banco tem que ter cuida-
do quando fala em fechar 
agências”, devido ao pa-
pel que desempenha na 
interiorização de serviços 

A Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária do 
Ceará confirmou, na tar-
de de ontem dia 7, a fuga 
de 23 detentos da Cadeia 
Pública de Pacoti, cidade 
a quilômetros da capital, 
Fortaleza. A fuga foi de 
manhã, durante o banho 
de sol, quando os presos 
pularam o muro da cadeia 
e tiveram acesso à área ex-
terna. Os procedimentos 
de busca já foram inicia-
dos na região, informou 
o governo. A fuga ocor-
re justamente em meio 
a uma onda de violência 
no Ceará, que já resultou 
em mais de 120 ataques a 
prédios públicos, estabele-
cimentos comerciais e ve-
ículos. Esta segunda-feira 
é o quinto dia consecutivo 
de ocorrências notificadas.

bancários. “Enxugamento 
de despesa é objetivo de 
qualquer gestor, mas des-
de que isso não prejudique 
o funcionamento do ban-
co. Reduzir despesa por 
reduzir despesa é um mau 
princípio”, disse.
Em relação a uma even-
tual redução dos juros no 
Brasil, Novaes disse se 
tratar de uma questão ma-
croeconômica, e que “o 
Banco do Brasil não vai 
resolver essa questão do 
juro”.
Desinvestimentos
Na entrevista, Novaes 
detalhou um pouco sobre 
desinvestimentos a serem 
promovidos pelo banco, 
que antes foram mencio-
nados em seu discurso na 
cerimônia de transmissão 
de cargo.
O presidente do banco 
disse que o BB não per-
derá controle sobre suas 
“joias”, que não serão 
alvo de desinvestimento, 
sendo somente passíveis 
de abertura de capital ou 
de captação de parceiros.
“A parte de administra-
ção de fundos, a parte de 
meios de pagamento, a 
parte de seguridade, cré-
dito para pessoa física e 
pequenas e médias empre-
sas”, respondeu ao ser in-
dagado sobre quais seriam 
tais joias.

Por causa da violência, a 
frota de ônibus do trans-
porte público na capital e 
na região metropolitana 
opera abaixo do efetivo 
normal.
No balanço mais recente, 
a Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social 
confirmou a prisão de 148 
pessoas suspeitas de en-
volvimento nos ataques.
O governo do estado está 
transferindo, de forma 
imediata, 20 detentos con-
siderados líderes de fac-
ções criminosas no estado, 
para penitenciárias fede-
rais de segurança maxima. 
As vagas, num total de 60, 
foram disponibilizadas 
pelo Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, após 
pedido do governador Ca-
milo Santana.
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10 alimentos mais
consumidos no mundo

Neste artigo vamos abor-
dar alguns dos alimentos 
mais consumidos em todo 
mundo.
Estes dados são anualmen-
te averiguados e divul-
gados pela Organização 
das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura 
(FAO).
Esta organização inter-
governamental tem como 
fundamento alcançar a se-
gurança alimentar para a 
população em geral e ga-
rantir que a mesma tenha 
acesso a uma boa alimen-
tação para que possam le-
var uma vida activa e sau-
dável.
1- Leite e seus derivados
O leite e os seus derivados 
( manteiga, queijo, iogur-
tes…) são alimentos es-
senciais na nossa alimen-
tação em qualquer idade, 
tendo elevado valor nu-
tricional, sendo uma fonte 
importante de proteínas e 
cálcio.
De acordo com dados 
fornecidos pela FAO, es-
tes alimentos são os mais 
consumidos em todo o 
mundo, sendo o seu con-
sumo mundial cerca de 
589 milhões de toneladas 
por ano.
2- Trigo
O trigo é um alimento rico 
em nutrientes essenciais 
para o bom funcionamen-
to do nosso organismo.
Este cereal é diariamente 
implementado na nossa 
alimentação, estando pre-
sente no pão, na farinha, 
na massa e até mesmo na 
cerveja.
São mundialmente con-
sumidos por ano 439 mi-
lhões de toneladas deste 
alimento.
3- Arroz
Rico em hidratos de car-
bono e isento de glúten, o 
arroz é um dos alimentos 
mais consumidos em todo 
mundo, sendo mundial-
mente consumidas cerca 
de 354 milhões de tonela-
das por ano.
4- Batata
A batata é o acompanha-
mento ideal na confecção 
de uma infinidade de pra-
tos.
Ricos em hidratos de car-
bono e com elevado poder 
de saciedade, são mun-
dialmente consumidas 
cerca de 217 milhões de 
toneladas deste alimento.
5- Cerveja
Bebida produzida a partir 
da fermentação de cereais, 
principalmente cevada 
maltada, que consumida 

moderadamente acarreta 
benefícios para a nossa 
saúde.
Com consumo moderado 
ou não, são consumidos 
cerca de 166 milhões de 
toneladas por ano deste 
alimento.
6- Açúcar
Açúcar são hidratos de 
carbono cristalizados e 
comestíveis, como a saca-
rose, a frutose e lactose.
Branco, amarelo, refinado, 
mascavado são algumas 
das variedades de apre-
sentação deste alimento.
Claramente associado à 
obesidade principalmente 
das crianças, pelo seu con-
sumo indevido, são mun-
dialmente consumidos 
154 milhões de toneladas 
deste alimento.
7- Tomate
Este fruto é um dos ali-
mentos mais consumidos 
em todo o mundo, conten-
do propriedades antioxi-
dantes e anticancerigenos, 
ricos em fitonutrientes e 
potássio.
Associados a uma alimen-
tação saudável, são con-
sumidos mundialmente 
cerca de 136 milhões de 
toneladas por ano deste 
alimento.
8- Milho
Este alimento possui gran-
de quantidade de nutrien-
tes fundamentais para o 
bom funcionamento do 
nosso organismo.
Podendo ser consumido 
de diversas formas, mun-
dialmente consomem-se 
cerca de 113 milhões de 
toneladas por ano de mi-
lho.
9- Carne de porco
Com propriedades nutri-
cionais, ricos em proteína 
e gordura, a carne de por-
co é o tipo de carne mais 
consumida em todo mun-
do.
Mundialmente, conso-
mem-se cerca de 105 mi-
lhões de toneladas por ano 
deste alimento.
10- Mandioca
A mandioca é uma das 
maiores fontes de hidra-
tos de carbono, é rica em 
Vitamina B9 (ácido fóli-
co), Vitamina C, Magné-
sio, Manganês e Cobre. 
(Quer saber mais sobre 
vitaminas? Leia também: 
Curiosidades sobre as vi-
taminas)
É um dos alimentos mais 
consumidos no mundo, 
consumindo-se segundo a 
FAO, cerca de 95 milhões 
de toneladas por ano de 
mandioca.


