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Não tinha luz elétrica, porque eles eram pobres e não
tinham dinheiro para pagar a conta de luz.

Não tinham dinheiro, pois não tinham profissão, e não
conseguiam um bom emprego.



Não tinham profissão porque na escola
tiveram muita dificuldade para
aprender. Por isso, deixaram a escola
sem terminar sequer o primeiro grau.



Além de não terem profissão não tinham energia
para trabalhar, pois só comiam comida fraca.



\,

) I

)
)

I
J

A comida de meus pais era fraca, pois eles não comiam feijão, legumes,
verduras, frutas, queijos e carne. Além disso, a comida não era temperada

com sal iodado.



Papai e mamãe queriam uma vida melhor para mim. Foi então que apareceu
um Agente Comunitário de Saúde e disse: -Vocês precisam conhecer o Iodine.



- -n n (\(\

l L ~
1

O@©~[Q)o

o Iodine é a energia e a inteligência que
vem do sal iodado.



- Se Dona Maria começar a preparar a
comida com sal iodado, quando elaficar

grávida o bebê vai receber o iodo ainda na
barriga dela.
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Nas primeiras semanas de vida, quando o 
bebê ainda está na barriga da mãe, ele
precisa de iodo para que o crescimento de
seu corpo e para que o desenvolvimento ~'-__
seu cérebro não sejam prejudicados.



Assim, o Iodine entrou na minha
vida, ainda na barriga de minha
mãe. Ajudou-me a crescer com
saúde e energia. Evitou que eu
tivesse retardamento mental e aquele
papo no pescoço. Assim, quando eu
fui para a escola, tinha muita vontade
de estudar e pude aprender com
facilidade.



Aprendendo muitas
coisas na escola, quando
eu cresci, tive facilidade
de aprender uma
profissão e fazer bem as
tarefas do meu trabalho.



E o trabalho me possibilitou realizar muitos
sonhos, inclusive o de ter uma casa, com luz
elétrica, para minha família.



Até hoje, na minha casa, a
comida só é preparada com

o sal iodado.
E o Iodine continua a

iluminar minha vida e a vida
de minha faffil1ia.



Alimentos ricos em lodo

Alimentos de origem animal:
- peixes (sardinhas, atum, etc. ) ostras, moluscos.

- leite, ovos.

o lodo estará presente no leite de vaca e nos ovos se os animais que produziram esses
alimentos comeram ração enriquecida com lodo, ou se pastaram em regiões onde o lodo

já existe no solo.

Alimentos de origem vegetal:
-alimentos plantados em terra rica em lodo.
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