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Eu sempre fui um cara que odiava o dia do 
meu aniversário. Enxergava uma insignificância 
muito grande na minha existência, não possuía 

propósitos, apenas um monte de sonhos que eram 
praticamente impossíveis de serem realizados. Hoje, 
completando 29 anos, eu vejo o quanto eu mudei e 
o quanto a data do meu nascimento é importante. 
Aprendi com o passar dos anos o quanto a vida hu‑
mana é significante e o no quanto eu posso contribuir, 
gerando valor para o mundo, passando a ter uma 
existência com propósitos.

A vida não é uma história de contos de fadas, com 
um mundo de fantasia, a vida é real e precisa ser vivida 
com verdade e com os pés no chão. Sem dúvida ela é 
muito mais forte do que eu, porém aprendi que o se‑
gredo está no quanto eu aguento apanhar e no quanto 
estou disposto a me levantar e a recomeçar do zero.

Em todos os meus diálogos com o ser superior 
(Deus), eu não peço que Ele realize os meus sonhos, 
mas que faça de mim uma pessoa melhor, com mais 
sabedoria, e disposta a ajudar os outros. 

Acredito que o mundo é maravilhoso demais para 
ficarmos reclamando e olhando apenas para aquilo 
que não temos, olhe adiante e veja o espetáculo que 
Deus criou acontecendo neste instante.

Viva a vida, comemore, seja feliz.
Tiago Henrique

No Brasil, cerca de 5,8% da população sofre de depressão, 
de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). 
No mundo, o aumento no número de casos da doença 

foi de quase 20% nos últimos dez anos. A doença, caracterizada 
pela perda ou diminuição do prazer e interesse pela vida, é cau‑
sada, entre outros fatores, por um desequilíbrio na bioquímica 
cerebral, como a deficiência de neurotransmissores que promovem 
bem‑estar – serotonina, noradrenalina e dopamina, por exemplo.

Estudos recentes mostram que, além da prática de exercícios 
físicos e de atividades que causem prazer, a dieta também pode 
influenciar no equilíbrio bioquímico e nas emoções. De acordo 
com o Instituto Ovos Brasil (IOB), entidade sem fins lucrativos 
que estuda as propriedades nutricionais do ovo, esse alimento 
é muito importante para fornecer ao organismo os nutrientes 
necessários ao equilíbrio celular. Seu consumo, associado a 
uma dieta equilibrada, pode favorecer a redução de sintomas 
ligados à depressão e fortalece o sistema imune.

“O ovo é rico em vitamina B6, vitamina B12, vitamina D, 
ácido fólico, zinco, magnésio e triptofano. Esses nutrientes 
servem de combustível para a produção de neurotransmissores 
essenciais ao bom funcionamento das funções do corpo. Manter 
uma dieta balanceada e rica nesses elementos é benéfico tanto 
na prevenção de desequilíbrios que provocam a depressão 
como em pacientes que já enfrentam a doença”, explica Lúcia 
Endriukaite, nutricionista do IOB.

Papel do ovo no sistema imune
Em um quadro estresse excessivo, o hipotálamo – região 

do cérebro que, entre outras funções, coordena a produção 
de hormônios em diversas glândulas – pode aumentar a 
produção do cortisol. Essa substância é conhecida como o 
“hormônio do estresse” e tem como consequência a diminui‑
ção da capacidade imunológica do organismo, o que pode 

tornar pacientes em depressão mais suscetíveis a doenças.
“Na composição do ovo estão presentes uma série de vitami‑

nas e minerais que participam na manutenção do sistema imune. 
Entre elas, destacam‑se as vitaminas A, D, E, K, além dos minerais 
zinco, selênio, magnésio, manganês e outros. Essas vitaminas 
são facilmente absorvidas pelo organismo apenas na presença 
de gorduras – o ovo possui 4,5g de gorduras por unidade, por 
isso é uma ótima fonte desses nutrientes”, comenta Lúcia.

Além desses nutrientes, o ovo também é rico em glutamina, 
um aminoácido livre presente em grande quantidade no plasma 
e no tecido muscular. Estudos mostram que a glutamina age 
como combustível para o sistema imune e para os enterócitos, 
células que atuam na mucosa intestinal. “A glutamina melhora 
a integridade da mucosa intestinal. Essa condição favorável 
pode melhorar a função imune”, esclarece Lúcia.

“Uma alimentação balanceada oferece ao organismo ferra‑
mentas importantíssimas para o equilíbrio das células. Incluir 
ovos em uma dieta adequada e manter um estilo de vida sau‑
dável são medidas essenciais para ajudar a reverter esse quadro 
de depressão”, afirma Lúcia. “No entanto, vale ressaltar que 
os sintomas ligados à doença devem ser acompanhados pelo 
médico para que se faça o tratamento adequado”, completa.

Sobre o IOB
O Instituto Ovos Brasil é uma entidade sem fins lucrati‑

vos criada em 2007 com objetivo de esclarecer a população 
sobre as propriedades nutricionais do ovo, os benefícios que 
este alimento proporciona à saúde, além de desfazer mitos 
sobre seu consumo. O IOB tem atuação em todo o território 
nacional e hoje é referência em informação sobre ovos no 
Brasil. O site da instituição (www.ovosbrasil.com.br) reúne 
campanhas, dados, pesquisas e artigos de credibilidade para 
o público em geral e profissionais das mais diversas áreas.

DEPRESSÃO: CONSUMO DE OVOS REDUZ 
SINTOMAS E FORTALECE SISTEMA IMUNE

Vitaminas e minerais presentes no ovo, associados a uma dieta equilibrada, promovem 
a produção de neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar

> Ovo

> Esportes

BASTOS GOLFE CLUBE REALIZA TORNEIO 
EM HOMENAGEM ÀS MULHERES 

Eiji Miyakubo e Yoshinori Asakawa 

Yoshio Ono realiza sonho 
dentro de campo
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O tradicional torneio realizado em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher foi um sucesso, homenageando as golfistas Miyoko 
Higashi (90 anos), Sadaco Ikeda (90 anos) e Kazuko Higashi (87 

anos), que, mesmo com as limitações da idade, continuam firmes na prática 
do esporte todos os dias, esbanjando saúde e disposição, mostrando a 
força da mulher. Outro destaque do evento foi o jogador Marco Hirasaki, 
que fez gross 74. Na ocasião também foi comemorado o 1º Hole In One 
do golfista Yoshio Ono no buraco 12 às 9h49, jogando com os parceiros 
Eiji Miyakubo e Yoshinori Asakawa. Segundo ele, “um sonho que parecia 
impossível”. O torneio aconteceu no último domingo, dia 11 de março.

Mulheres recebem homenagem do clube
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O Clube de Dirigentes Lojistas, recém fundado em 
Bastos e reconhecido pela Câmara Municipal da 
cidade como entidade de utilidade pública, irá reali‑

zar seu primeiro evento de capacitação, visando proporcionar 
aos empreendedores e profissionais de diversas áreas mais 
conhecimento e formação de qualidade. 

Com a diretoria formada por empreendedores da cidade, 
a entidade se mostra entusiasmada com esse primeiro evento 
que já teve metade das 50 vagas disponíveis vendidas em 
menos de uma semana. “O evento é extremamente importante 
para a cidade, mostrando que não apenas queremos incenti‑
var o nosso comércio e indústria, mas queremos valorizar os 
nossos profissionais; como o jornalista e apresentador Tiago 
Henrique, que vem ganhando destaque na região pelo seu 
trabalho e é daqui da nossa cidade. Quem esteve em sua 
palestra sobre oratória gostou muito, e então pensamos: 
‘por que não realizar a palestra em nossa cidade?’”, explica 
Aparecido Alves Moreira, vice‑presidente da entidade. 

A palestra “Fale em Público sem Medo” mostra a importân‑
cia do controle do medo na hora de se apresentar em público, 
além de trazer na prática técnicas de dicção, aquecimento e 
preparação da voz. Pesquisas revelam que as pessoas têm mais 
medo de falar em público do que da morte, um fato alarmante 
que pode impedir que pessoas talentosas alcancem o sucesso. 

Participante na palestra realizada em Presidente Prudente 
na Fundação Inova Prudente, a arquiteta Meiriele Oliveira 
Barbeiro afirmou que as dicas apresentadas foram impor‑
tantíssimas. “Existem várias situações que precisamos nos 
expressar e todos precisam nos entender. Se tem algum erro, 
problema na fala ou como se comporta, pode ser que alguém 
não te entenda e você tenha desdobramentos ruins, como 
não vender o produto ou passar credibilidade”, destacou.

Miriam Büchler Tarumoto, que é doutoranda na Unesp 
(Universidade Estadual Paulista) de Botucatu e também pro‑
fere palestras na área de agronomia, disse que o tema da 
palestra foi essencial para chamar sua atenção. “O medo é 

AGENTES POLÍTICOS CONQUISTAM 2% DE REAJUSTE SALARIAL 

CDL REALIZA PALESTRA SOBRE ORATÓRIA NESTA SEMANA 

algo que temos, mas temos que controlá‑lo. Aprendemos 
dicas de como conseguir isso, de como ter uma boa postura, 
falar com convicção, enfim, dicas importantes”, salientou.

A palestra, que tem duração de 2 horas, acontece dia 20 
de março no Centro Cultural da ACENBA, que fica em frente 
à Praça do Ovo, com previsão de início as 19h. Haverá coffee 
break e a entrega de certificados. 

As inscrições têm investimento de R$ 34,90, mais um 
quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados 
serão distribuídos para uma associação beneficente de Bastos. 
Mais informações pelo telefone (14) 9822‑5749.

Sobre o palestrante 
Tiago Henrique é jornalista, fundador do Sistema Evolução 

de Comunicação de Bastos, locutor, apresentador e empreen‑
dedor. Já foi militar da força área brasileira e é habilitado 
em apresentação e locução para rádio e TV. Trabalha como 
apresentador de eventos para o SBT na região de Bauru, é 
apresentador de eventos há mais de 15 anos. 

Profissional de marketing e escritor, recentemente criou o 
personagem de histórias em quadrinhos “Superovo”.

Em Projeto de Lei apresentado em janeiro deste ano, 
os vereadores aprovaram o aumento salarial de 2% 
para agentes políticos. “Tendo em vista que o Poder 

Executivo está concedendo correção salarial aos dignos ser‑
vidores públicos, com vigência a partir de 1º de janeiro de 
2018, a Mesa da Câmara também entende merecido conce‑
der revisão dos subsídios dos Agentes Políticos da Câmara 
Municipal (presidente e vereadores), no percentual de 2% 
(dois por cento)”, afirma o texto de justificativa da decisão. 
Recebem o reajuste prefeito, vice‑prefeito, vereadores e 
secretários municipais. 

Veja a quanto ganhavam e quanto irão ganhar os agentes 
políticos de Bastos. 

CARGO SUBSÍDIO ANTERIOR PERCENTUAL SUBSÍDIO ATUAL

Prefeito municipal R$ 12.712,60 2,00% R$ 12.966,85

Vice‑prefeito municipal R$ 3.248,77 2,00% R$ 3.313,74

Presidente da Câmara R$ 5.226,30  2,00% R$ 5.330,82

Vereador R$ 3.248,77 2,00% R$ 3.313,74

Secretários municipais R$ 3.248,77 2,00% R$ 3.313,74

Curiosidade 
Em 1949 o prefeito Dimas da Silva Rocha teve um reajuste, levando seu salário para 3 mil cruzeiros. 
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PARIGI INAUGURA NOVAS INSTALAÇÕES 

Nesta quinta‑feira (15) foi reinaugurada em Bastos 
a Parigi Boutique, trazendo um espaço inovador, 
aconchegante e climatizado. “Eu adorei a nova 

loja e recomendo a todos virem conhecer”, elogia Rosi‑
nha Alba, cliente antiga da loja. Trazendo a exclusividade 
da marca Colcci, a nova Parigi mostra que chegou para 
apresentar tendências, valorizar pessoas e proporcionar o 
melhor da moda. “Tudo foi pensando nos clientes, levando 
em consideração o carinho que eu tenho por cada um deles. 
Investimos nesta nova estrutura para proporcionar o melhor 
atendimento, qualidade, além de trazer o melhor da moda 
mundial. Estamos trazendo uma coleção linda que atende 
tanto o público masculino quanto o público feminino. Está 

um sucesso”, comemora Danielli Kato, proprietária da loja. 

Nova coleção da Colcci 
Em campanha protagonizada pelos atores Marina Ruy 

Barbosa e Cauã Reymond, a Colcci apresenta a coleção 
“Sonhadores Urbanos”, uma combinação ousada de pro‑
porções e estilos. 

A marca tem o jeans como ponto forte. No feminino, 
denim black é uma escolha de moda. A marca investiu 
bastante em jaquetas, bem adequadas às temperaturas não 
tão frias do inverno brasileiro, sobretudo para as mulheres, 
em modelos de comprimento alongado ou cropped.

Bordados e estampas fazem essa conexão do campo 
com a cidades em padrões que incluem florais, insetos 

e pássaros. 
 No masculino, as estampas seguem padronagens 

gráficas, incluindo o xadrez. Uma das apostas do outono/
inverno é o uso mais intenso do fio índigo em camisas e 
camisetas. 

Para ambos, a lavanderia do denim explorou a aplicação 
de patches a laser ou com resina de reserva, assim como os 
comprimentos continuam assimétricos e barras desfiadas. 
A sarja retorna às coleções, trabalhada em tons terrosos.

A coleção está disponível na Parigi Boutique de Bastos, 
que fica na Rua Presidente Vargas,273. 

Da redação com informações 
GBLjeans e Clube da Lola. 

As belíssimas clientes e amigas prestigiam a loja Clientes ficam encantadas com nova coleçãoRosinha Alba é uma das primeiras clientes a entrar na loja 
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A inauguração foi marcada pela presença de 
belas mulheres e de muitas homenagens 

Andreia Schimidt e sua filha prestigiam o evento. 
A empresária Dani comemora o sucesso ao lado dos filhos 

Um brinde ao sucesso da Boutique 

Danielli Kato comemora ao lado de suas colaboradoras 
Campanha “Sonhadores Urbanos” com os atores 

Marina Ruy Barbosa e Cauã Reymond

Dani ao lado de colaboradores

https://www.facebook.com/andreia.schimidt
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RICARDO IZAR VISITA BASTOS E 
ANUNCIA MAIS INVESTIMENTOS

 Em clima descontraído, o deputado concede entrevista ao Evolução 

O deputado federal Ricardo Izar esteve em Bastos no dia 8 de março 
para acompanhar de perto o trabalho do vereador Kleber Lopes, 
que conquistou junto ao deputado mais de 1 milhão de reais em 

emendas, sendo a maior parte para a Saúde. “Vereador não é apenas para 
legislar e fiscalizar o Executivo. Muitas vezes as pessoas criticam, que o 
vereador viajou para Brasília, São Paulo, e o resultado está aí, foram essas 
viagens que fizeram a gente destinar quase 1 milhão de reais para a saúde 
de Bastos, então essas viagens dão resultado. Parabenizo Bastos por ter 
um vereador representativo e guerreiro como é o vereador Kleber Lopes, 
se deixar ele leva todas as emendas para Bastos”, enfatizou o deputado. 

“Foram mais de 1 milhão de investimentos, sendo R$940 mil só aqui 
no Hospital de Bastos para a compra de equipamentos e agora este ano 
iremos começar duas reformas muito importantes, incluindo a reforma do 
laboratório, que vai melhorar a condição de atendimento. Teremos meia 
ala de pediatria reformada e ainda a readequação dos banheiros, propor‑
cionando uma estrutura melhor para os nossos pacientes, tudo isso com 
o apoio do Ricardo Izar”, destaca Kleber, que aproveita o encontro para 
agradecer entregando uma cesta de comidas típicas de Bastos, produtos 
feitos artesanalmente pelos moradores. 

O deputado, que foi recebido no hospital por um grande público, tam‑
bém anunciou mais R$ 150 mil para a ultrassonografia e ainda a vinda de 
um castra móvel que vai beneficiar os protetores de animais da cidade, 
possibilitando a castração de animais que estão abandonados, atendendo 
também famílias que possuem um animal de estimação, mas que não têm 
condições de pagar uma castração. 

Ricardo parabenizou a administração do Hospital pelo excelente trabalho 
e mostrou seu interesse pelo desenvolvimento de Bastos e da região. 
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Kleber entrega cesta de produtos de Bastos para o deputado

No afã de alfabetizar e depois acelerar o en‑
sino para que a mente infantil se preencha 
com informações consideradas essenciais, a 

escola nem sempre consegue enxergar o lado emo‑
tivo do aluno. Bem pouco adianta a “mente cheia”, 
se ela não estiver “bem feita”. Ou seja: os dados 
hoje estão disponíveis e nunca foram tão acessíveis. 
Quem se dispuser a incursionar pelas redes sociais 
encontrará respostas para todas as dúvidas. Em 
segundos, uma torrente de conhecimento estará ao 
alcance do curioso.

Todavia, como ficam os sentimentos? Quem é que 
consegue perceber que o aluno está triste, irritado, 
raivoso, desalentado ou desesperado?

Trabalhar o lado emocional, além das habilidades 
cognitivas, é o grande desafio da escola contempo‑
rânea. Uma estratégia que se mostrou bem sucedida 
numa unidade escolar é o uso dos “emoticons”, as 
expressões utilizadas na internet, para aferir o estado 
de ânimo do estudante ao início de cada aula. Eles são 
convidados a colocar a figura que melhor represente 
o seu estado de espírito no início de cada aula, num 
painel que é chamado “das emoções”.

Isso permite ao professor vocacionado servir‑se 

de estratégias adequadas ao sentimento reinante 
naquele determinado dia. Dependendo da situação, 
abre‑se espaço para debate, discussão, roda de con‑
versa, palestra, exibição de filmes, teatralização e 
qualquer outra manifestação tendente a desanuviar 
o clima hostil de uma classe.

Com o passar do tempo, os próprios alunos suge‑
rem as táticas mais adequadas ao trato das questões 
que trazem desconforto. É uma fórmula eficaz de 
amenizar a violência, de semear compreensão e tole‑
rância, respeito à diversidade e tantas outras práticas 
que a transmissão estrita do conteúdo curricular nem 
sempre considera na rotina escolar.

Essa é uma das experiências levadas a efeito por 
aqueles educadores efetivamente preocupados com a 
urgência de se levar a educação a sério. E isso começa 
por aulas atraentes, que prendam o aluno e o façam 
sentir falta dos colegas, da escola e até do professor. 
Nenhuma outra está excluída, pois o que interessa é 
converter a educação, onipresente no discurso, numa 
prática efetiva, sem a qual o Brasil nunca chegará a 
ser a Nação de nossos sonhos. 

José Renato Nalini, secretário da 
Educação do Estado de São Paulo

> Educação

QUEM É QUE ENSINA AUTOCONTROLE?
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MULHERES SÃO HOMENAGEADAS NA CÂMARA DE BASTOS 

Em clima festivo e com muita emoção, a Câmara 
Municipal reconheceu o papel da mulher em nossa 
sociedade em mais um evento que valoriza e home‑

nageia as mulheres bastenses. O evento, que foi realizado 
no Dia Internacional da Mulher (8 de março), no Plenário 
da Câmara Municipal, foi uma iniciativa dos seguintes 

vereadores; Adauto Dias do Prado, Ester Gianeri Garbin, 
Francisco Pena Branca Ferreira da Silva, Jurandi Coelho 
de Assis, Kleber Lopes de Sousa, Luiz Carlos dos Santos, 
Rogério Fernandes e Yutaka Kimura, que entregaram cer‑
tificados referentes à Moção nº 005/2018, manifestando 
votos de congratulações pelo Dia da Mulher. Além de 

reforçar a importância da mulher, o evento valoriza e 
comemora as lutas e conquistas em todos os segmentos 
da sociedade pelo público feminino. 

O grupo Sarau entre Amigos entoou diversos versos 
e cantou lindas canções abrilhantando ainda mais a 
festividade.

Fotos por Vinicius Tolentino Mantovani 

Grupo Sarau entre amigos ao lado do presidente da Câmara Kleber Lopes 

Vereadora Ester Garbin discursa 
enfatizando a importância da mulher

Kleber Lopes homenageia Tereza Pereira Seolim

Senhora Santos recebe homenagem 
do vereador Pena Branca 

Rogerinho Fernandes entrega 
certificado para Cátia Soares 

Maria Keiko Yamauchi recebe 
homenagem do vereador Yutaka 

Yutaka homenageia sua amada esposaVereador Adauto ao lado da filha Camila Dia Prado

Pastor Jurandi com homenageadas 

Valeria dos Santos e professor Chaleira

Yoneko Mizuma e Yutaka 
Yutaka Kimura entrega certificado 

para Kiyoko Takeuchi Ito

Maria de Lourdes da Silva recebe 
homenagem do vereador Pena Branca
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