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PELO FIM DO 
TERRORISMO ALIMENTAR

Não Existe Comida Que “Pode” Ou Comida Que “Não Pode”

Não queremos parecer detentores da fórmula mágica, ou da incrível
solução milagrosa para a sua vida. Isso não existe.

O que acreditamos é em conquistas e aprendizados em longo-
prazo, que possam ser sustentados através de uma dieta gostosa,
sem que você passe fome ou perca o seu bom-humor. É horrível ter
que conviver com alguém que vê tudo cinza pois só come frango e
salada, ou que está fazendo a dieta da moda e não pode nem
experimentar uma batatinha. Seu lanche é meia maçã com 3
amêndoas, UGH! Nos dá calafrios só de pensar nisso.

Não, definitivamente o propósito desse E-book não é resolver sua
vida inteira em 3 dias. E quem te vender isso está te enganando.



Mas então, qual é o propósito?

O propósito é mostrar que, pequenas mudanças na sua vida, se
mantidas por tempo suficiente, impactam seu futuro da mesma forma
que grandes mudanças ou até de forma mais intensa. Porém, é mais
fácil levá-las adiante, manter os hábitos e parar de pensar que “essa
comida pode, essa comida não pode”. Esse pensamento limitante
tende a limitar apenas um elemento: você mesmo(a)

Somos totalmente contra o terrorismo alimentar.
Entra ano e sai ano, um novo alimento é visto como a solução do
universo. Um dia é o ovo, no outro é o chá de hibisco, depois
descobre que ovo na verdade faz muito mal, e aí entram os
carboidratos que são uma excelente forma de energia...porém “dão”
gordura no fígado. Come-se as gorduras então, mas elas “elevam” o
colesterol. Passa-se para as proteínas super-saudáveis que, olha que
curioso: “destroem” seu fígado e rins.

Pequenas
Mudanças
Semanais

Mais Fácil
Sustentar e se 

Adaptar

Sucesso no 
Longo Prazo

Grande Mudança
em um Dia

(normalmente
Segunda-Feira)

Difícil (ou
impossível) Manter

e se Adaptar

Fracasso no 
curto/médio/longo

prazo



Numa bela manhã descobre-se que devemos comer chocolate pois
faz bem, assim como tomar vinho, tapioca e queijo minas. Na outra já
não é bem assim, e esses alimentos são venenos.
O que queremos lhe mostrar é que sempre devemos ser céticos com
relação à notícias e manchetes muito enfáticas sobre um ou outro
alimento: pesquise que companhia está por trás financiando a
pesquisa, quem tem interesse.

E baseie-se sempre na ciência – é isso que fazemos aqui!

Por isso vamos lhe ajudar.

Então, o que pode comer?

Em nosso ponto de vista, muito simples: TUDO!
Chocolate, brócolis, cerveja, suco de laranja, rabanete e picanha.
Todo alimento tem sua importância e função e, quando inseridos de
maneira inteligente no seu dia-a-dia, não há motivo para passar fome
ou vontade.

Basicamente, o nosso propósito é lhe mostrar que dieta não é uma
guerra! É uma adaptação e conscientização do combustível que
você usa para abastecer o seu corpo. Simples assim.

Normalmente, o que devemos melhorar é nossa relação com a
comida, e não a comida em si. Tomar controle de nossas decisões,
sermos conscientes na hora de escolher, e não sentir que estamos
sendo levados por uma força maior fazer o que fazemos.

Mas, e o seu propósito? Qual é?
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O QUE VOCÊ QUER
DE VERDADE!

O Seu Desejo Alinha Seu Destino

O Seu Propósito
Independente do seu passado, do seu trabalho, da sua cor, da sua
religião e das suas crenças, você está aqui, lendo este E-Book pois,
no mínimo, está insatisfeito(a) com seu corpo no momento e quer
começar uma mudança. E claro, este livro pode ser o início de uma
mudança gigante na forma como você vê sua vida, alimentação e
futuro.
Entretanto, a gente depende de um fator importantíssimo: você!

Primeiramente vamos citar o que não pode ser seu propósito:

Emagrecer 10kg em uma semana;
Ter o corpo perfeito pro verão (faltando um mês pro verão);
Entrar naquela calça que não cabe até Sexta-Feira.

Esses são motivos irreais, que muitas pessoas vão querer te vender a
fórmula mágica para te atrair (e claro, ficar com o seu dinheiro). Não
acontece – pelo menos não de forma saudável e sustentável –
desta forma.

Esquece, balela!



O seu propósito tem que ser algo mais profundo, realista e que você
consiga levar por muito tempo. Algo que não demande muita energia
num primeiro momento para mudar, mas que as pequenas mudanças
realizadas ao longo da jornada façam com que no final elas se
somem e sejam ainda maiores do que uma grande mudança pontual –
e insustentável.

O seu propósito deve ser:

Ter mais qualidade de vida;
Ter mais energia pra brincar com seus filhos;
Viver mais tempo;
Não ficar cansado(a) ao subir uma escada ou ter que dar uma
corridinha pra pegar o ônibus.

O seu propósito deve ser entender que nada é por acaso e vai
demandar ação sua, mas não precisa ser nada drástico da água pro
vinho, ou do cupim pro peito de frango, em um dia.

Pare de culpar os outros, a Segunda-Feira, os colegas de trabalho,
sua namorada ou namorado, marido, esposa, mãe, amigos,
metabolismo, ambientes, animais!

Assuma a sua culpa, bata no peito, e vamos agir!

A pergunta que fica é: você quer mudança ou
você quer MUDAR?

Assuma a 
Culpa

Busque
Informações
Confiáveis

Procure Auxílio
na Jornada

Comece a 
Agir!
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A VONTADE DE MUDAR TEM 
QUE SER MAIOR QUE TUDO

A Diferença Entre o Sucesso e o Fracasso Está, Muitas 
Vezes, na Atitude!

A minha pergunta parece banal, mas é essencial.
Pergunte-se se o que você quer mesmo é mudança ou MUDAR?

O desejo pela mudança, pelo corpo perfeito, pela barriga de
tanquinho ou por pernas mais definidas é comum, normal entre todas
as pessoas (inclusive aquelas insatisfeitas com seus corpos).
Entretanto, poucas que desejam apenas a mudança são bem-
sucedidas no processo, e isso se deve especialmente porque elas
não querem MUDAR.

“Insanidade é continuar fazendo a mesma 
coisa e esperar resultados diferentes.”

ALBERT EINSTEIN“
E a vontade de mudar tem que ser maior que a vontade da
mudança.

Por quê?



A Prática é o que Conta.

Você pode estudar sobre nutrição, alimentação saudável, exercícios e
ser o(a) PhD em “Como emagrecer e atingir o corpo perfeito”.

Caso você não coloque em prática, não conta nada.

(Já viu nutricionista gordo (a)? Já viu cardiologista que fuma? Pois é, do
que adianta?)

Então, o importante aqui é a ação. É querer mudar e, de fato, mudar.

Por isso estou aqui, te entregando um guia fácil e simples para, em três
dias, você já identificar pontos de mudança e MUDAR!

Dou as dicas e recomendações pra você iniciar esse seu novo olhar.
Essa nova perspectiva.
Mas perspectiva não adianta nada sem a sua ação.

Quando eu perdi 30 quilos me perguntaram: o que você tomou?
A minha resposta?

A T I T U D E !

Mãos à obra?

Vamos escrever um futuro melhor!



O dia 1

substitua

4



UMA PEQUENA TROCA 
PODE MUDAR A SUA VIDA

Pequenas Mudanças Hoje Vão Garantir Um Futuro Mais Saudável

Iniciamos então o nosso Dia 1.

E vamos começar com um jogo.
Eu chamo de O JOGO DA ÚNICA REFEIÇÃO.
(Talvez eu tenha que procurar um nome melhor).

Não, você não vai comer apenas uma refeição no dia. Calma.

Lembra do que falei sobre pequenas mudanças sustentáveis à longo
prazo?

Aquelas que você vai conseguir manter por 1 mês, 1 ano, 1
década?

“FAÇA A DIETA CETOGÊNICA AGORA E NUNCA MAIS COMA UMA 
BANANA PELOS PRÓXIMOS 60 ANOS!”

(parece ser algo sustentável? Acho que não, né?!)



Vamos ao jogo?

Pense no seu dia inteiro.

Você faz várias refeições, lanches. Às vezes tem uma rotina corrida e
mal dá tempo para almoçar. Pega logo uma coxinha ali no bar da
frente.

Eu sei, já estive aí.

A ideia é basicamente essa:

Em uma, e apenas uma das suas refeições, você vai pensar em 
como fazê-la ficar mais saudável.

Apenas 1 refeição do dia.

O resto pode continuar igual, OK?

🍽 Preciso talvez trocar a carne mais gorda por um peito de frango?
🍽 Preciso ao invés de comer 2 salgados comer apenas 1?
🍽 Ao invés de pedir o misto quente tradicional, talvez peça o de

peito de peru com queijo minas;
🍽 Aquele lanchinho da tarde podia ser uma maçã. Ou outra fruta. Ou

menor.

Refeições do 
Dia

Pense em Todas as 
Suas Refeições do 

Dia

Escolha
Uma

Apenas uma
Refeição Será

Escolhida e Terá
uma Melhora Para 

Algo Mais Saudável



Lembre-se: Apenas 1 Refeição do Seu Dia!

Não importa qual seja a mudança desde que ela seja pra melhor.
E uma refeição.
Apenas uma.
O resto do seu dia continua igualzinho. Sem tirar nem botar...por
enquanto.

No meu caso:

Quando eu parei para pensar no meu dia inteiro de refeições eu
reparei que meu lanche da tarde sempre era uma barra de chocolate.

Comia uma barrinha toda vez que voltava pra casa.
Era mais certo que show do Roberto Carlos em Dezembro.

Então, um belo dia, passei a comer uma barrinha de proteína ao invés
da barrinha de chocolate

E continuei comendo, sempre. Todo dia.

Essa mudança foi crucial para me mostrar que eu conseguiria ir
ajustando minha rotina aos poucos rumo à uma vida melhor. Me deu
controle. E, no final das contas, me rendeu 30 quilos a menos de
gordura e 10 quilos a mais de massa muscular. Bom, né?!



Todos Sabem o Que Fazer.

A diferença é que querem fazer tudo de uma vez, ao mesmo tempo.

Querem trocar a lasanha à bolonhesa com molho branco e
refrigerante de todo almoço por um peito de frango sem graça, com
salada de folhas ao lado.

Irreal.
Surreal.
E a pessoa vai quebrar em pouco tempo.

Siga essa dica: uma pequena mudança, 
em apenas uma refeição do dia.

Mas aqui vem o pulo do gato:

Mantenha!

Faça isso sempre, mantenha essa mudança.

Não faça apenas no primeiro dia. Consiga sustentá-la.
Lembre-se dela.
E tudo vai se acertando aos poucos.

E, a cada semana, faça uma outra pequena substituição. Em outra
refeição.

E continue jogando.
E continue vencendo.
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É HORA DE ALGO
NOVO!

Sair da Zona de Conforto é Crucial Para Esse Passo se Concretizar

Chegamos ao Segundo Dia.

Essa é a parte boa... talvez.

No dia 2 você vai incorporar algo novo e saudável à sua rotina.

Mas algo pequeno.
Não precisa ser nada grande.

“Nunca fiz exercício, mas a partir de amanhã – normalmente uma 
Segunda-Feira - vou correr 10km todo dia”. 

Não, pessoa iludida, você não vai.

Pode correr no primeiro dia – o que já acho difícil. Pode até tentar
no segundo.
No terceiro você já está pedindo pra chamar a SAMU.
E sabe o que acontece?

Você volta para a estaca zero.
E desiste de tudo!



Então, inclua algo pequeno, que você pode fazer no dia seguinte.
Ou que possa fazer dia sim dia não.

Usar mais as escadas ao invés do elevador;
Sair do ônibus um ponto antes ou andar para um ponto depois
para pegá-lo;
Almoçar num restaurante um pouco mais distante para fazer uma
pequena caminhada na hora no almoço – não precisa andar 1km;
ÁGUA – adicione mais água ao seu dia! Lembra dela? Crucial no
processo de emagrecimento!

Enfim, aqui você vai incluir algo diferente que você sabe que vai te
fazer bem. E claro, algo que você consiga manter por vários
dias/semanas/meses.

Caso você já use as escadas – ótimo, adicione outra coisa.
Caso já bebe água suficiente – perfeito, adicione outra coisa.

Coisas novas!

E pequenas.

Mas sustentáveis.

E faça sempre.
Repita. Repita. Repita.
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ESSA PODE DOER, MAS 
VALERÁ A PENA!

Retirar Algo Que Estamos Acostumados Pode Ser 
Dolorido e Exige Muita Força de Vontade

Finalmente, o Terceiro Dia!

Essa pode ser uma parte dolorosa. Mas é importante. Muito!
Aprender a retirar coisas da sua vida.

Calma, não estou falando que você NUNCA MAIS VAI COMER
AQUELA COXINHA!

E que, pelas próximas 5 décadas, PASTEL está terminantemente
proibido.
Fala sério.
Eu amo pastel.
TODO MUNDO AMA PASTEL.

Mas, em um primeiro momento, para iniciar essa sua nova visão de
mundo, algo precisa ser retirado.



Aquele break pro café que você faz de hora em hora – ou pior, pro
cigarro. Corte 1 deles;

Aquela pessoa que está sempre te levando para lugares em que é
fácil fazer besteira e cometer exageros – sabemos aqui que tipo de
exageros estamos falando;

Ou aquele happy hour que vira happy 6 hours com happy 10
chopps e happy amendoins e happy torresmos e porque não
happy batatas-fritas com happy frango à passarinho. Conheço
bem.

Isso tem que ser retirado.
E eu recomendo pelo menos 21 dias sem.
Vinte-e-Um.
Parece um número mágico não é?!
Mas é Ciência.

Em 21 dias você cria um novo hábito. Em 90 dias um novo estilo de
vida.
Se na hora do happy hour você faz outra coisa constantemente (seja
ler um livro, ir pra casa descansar, dar uma caminhada, etc), você vai
acostumar seu cérebro à esse novo hábito.

21/90
REGRA

DIAS PARA CRIAR UM HÁBITO DIAS PARA CRIAR UM ESTILO DE VIDA



E depois dos 21 dias?

Sabe o que vai ter acontecido?
A mágica do CONTROLE.
Você vai se sentir no controle das suas decisões.

“Talvez eu vá ao happy hour. Talvez não. Quem decide sou eu.”

E é isso que eu quero: que você assuma o controle das suas
decisões.

E não, eu não quero que você nunca mais vá ao happy hour da sua
empresa. Isso seria estrategicamente um erro para a sua reputação
dentro dela

Mas alguns sacrifícios têm que ser feitos.

Pelo menos por um tempo, para então o controle chegar à sua mão.

E então, meu (minha) empoderado (a), você vai sentir que a decisão
é sua.

E quem toma conta da sua felicidade é você.
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SIMPLESMENTE
COMECE
Nada Supera a Ação

Comece. Continue. Melhore. Repita.

Este E-book é a chave para você começar hoje mesmo a mudar a
sua vida.
E eu não disse que é para começar a mudança.
É para começar a MUDAR!

Pequenos passos são fundamentais para iniciar uma longa jornada.
Lembre-se que até o maior incêndio começa com uma fagulha.

Dia 1 – Substitua
Dia 2 – Adicione
Dia 3 – Retire

E mantenha.

Mantenha essas mudanças por 21 dias pelo menos.
90 é o ideal. 21 é o adequado (nunca seja “adequado”, fica a
dica ).



E repare se não perceberá mudanças na sua vida.

Novamente, não estamos querendo insinuar que isso é o suficiente
para que você atinja seus objetivos de longo prazo em apenas 3
dias, mas, com certeza, vai te dar uma visão diferenciada de onde
está o controle.

E ele tem que estar sempre com você.

Se você não decidir nem o que você coloca no seu prato ou dentro 
do seu próprio corpo, vai decidir o quê?

Estamos juntos nessa!

Parabéns pela sua decisão e boa sorte na sua jornada!



CONHEÇA NOSSOS PLANOS

Temos diversos planos diferenciados e personalizados que 
atendem exclusivamente ao seu objetivo específico. 

Acompanhamento professional, linguagem fácil e suporte 
24h disponíveis em todos eles.

ACESSE AGORA



SOBRE O
AUTOR

Super Mario Portela

Super Mario Portela é estudioso da
Nutrição, Educação Física e Mindset,
tendo uma história de perda de peso e
ganho de massa muscular incrível. Uma
completa transformação.

O faixa preta de Judô apaixonou-se pela
musculação e vida saudável e passou a
estudar a fundo durante sua mudança.

É Certificado Internacionalmente em
Nutrição e Controle de Peso pela
Future Fit (Londres), bem como em
Nutrição Esportiva, Nutrição para
Ganho de Peso, Nutrição Pré e Pós
Parto, Nutrição e Obesidade Infantil
pela mesma instituição, além de ser
Personal Trainer e aspirante a
Bodybuilder.

Reside na Inglaterra desde 2016 e não
para de buscar novas informações do
mundo da nutrição para ajudar o maior
número de pessoas possível à sua volta.
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