Carta ao leitor
“Vou ter um troço se eu não comer uma fatia de
bolo!”, apelei no meio da tarde para a minha irmã,
educadora física, única que não responderia: “um
pedacinho não vai te fazer mal”. A verdade é que
nunca um desafio me pareceu tão intransponível
quanto aquele dado pelo meu endocrinologista:
passar 20 dias sem açúcar industrializado.
Entendemos que - recorro aqui a uma frase
clichê - a “diferença entre o veneno e o remédio é
a dose”. Mas o debate sobre açúcar e seus malefícios anda acirrado na pauta do dia e vale o alerta:
o Ministério da Saúde determinou a redução da
quantidade do ingrediente em alimentos industrializados. Trata-se de uma meta ousada e - digase de passagem - nos parece de difícil cumprimento. Afinal, como a indústria alimentícia resolverá a
questão do paladar popular já habituado a tantas
gostosuras açucaradas?
Debate para muitas páginas e especialistas. E é
aí que a edição da revista +Saúde & Bem Estar se
insere. Como reportagem principal, exatamente o
acordo entre o órgão público e a Abia (Associação
Brasileira das Indústrias da Alimentação) sobre o
“doce veneno”.
Também em destaque, os gargalos nas políticas
públicas relacionada aos cuidados com os idosos; a
importância da educação física para a criançada; o
veredicto de profissionais de saúde sobre as dietas
da moda; e o uso indiscriminado da tecnologia versus nossa saúde.
No setor de beleza, um marco nesse mercado: a
criação de produtos que respeitam a diversidade.
Propomos dessa vez uma revista mais leve, ainda que com assuntos densos. E, queremos saber a
sua opinião. Comente nos nossos canais on-line.
Toda crítica é bem-vinda.
Uma excelente leitura.
Abraços,

+ Saúde 2018

Paula Maria Prado
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Em tempo, no dia do fechamento da revista, cheguei ao dia número 18 do desafio. Não sem deslizes,
confesso. Mas com o paladar diferente e, certamente,
mais saudável do que quando comecei. Sigo sonhando com bombas de chocolate, mas… Faz parte. Um
minuto de cada vez. À luta.
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