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Crescimento do mercado 
esbarra na falta de garrafas

VINHO  

O crescimento do setor  de cervejas especiais utilizou a cota de segurança das três empresas que atendem a demanda  de produ-
ção de garrafas de vidro no país.  O setor vinícola também apresetou um crescimento e as vidrarias não estão conseguindo atender 
a demanda. Página 05
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PEQUENOS 
ATOS,

GRANDES
MUDANÇAS.

A separação dos resíduos sólidos, popularmente conhecidos como 
lixo,  permite o  reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem e a 

disposição final ambientalmente adequada.

   COMO SEPARAR OS SEUS RESÍDUOS?

Jornais, listas telefônicas, folhetos, revistas, folhas de rascunho, papéis de 
embrulho, caixas de papelão, folhas de caderno, embalagens longa vida 
(tetrapak) e outros.

   PAPÉIS E PAPELÃO

VIDROS
Garrafas em geral, potes e jarras, vidros de conservas, cacos de vidro e outros.

PLÁSTICOS
Garrafas plásticas, tubos e canos, potes de creme, frascos de xampu, 
baldes, bacias, brinquedos, sacos e sacolas, saquinhos de leite e outros.

METAIS
Latas de cervejas e refrigerantes, enlatados, arames, pregos, tampas, fios, 

objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, chumbo e zinco.

Cascas de frutas e legumes, bagaços de frutas, restos de alimentos.

Papel higiênico e lenços de papel usados, curativos, fraldas descartáveis, 
absorventes higiênicos, bitucas de cigarro e resíduo de varrição.

 ATENÇÃO
Pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, restos de remédios, latas de tintas, 

embalagem de agrotóxico e resíduo eletrônico não podem ser destinados junto 
com os resíduos comuns.

Consulte o site  e verifique a destinação 
ambientalmente adequada desses materiais.

www.bentogoncalves.rs.gov.br

Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente pelo telefone 3055 7190 

ou Fala Cidadão 0800 9796866.

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS ORGÂNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENTO GONÇALVES
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Quarenta novos produtos 
comerciais com agrotóxicos 
receberam permissão para che-
gar ao mercado nos próximos 
dias. O Ministério da Agricul-
tura publicou no Diário Ofi-
cial da União de 10 de janeiro 
o registro de 28 agrotóxicos e 
princípios ativos. Entre eles 
um aditivo inédito, o Sulfoxa-
flor, que já causa polêmica nos 
Estados Unidos. Os outros são 
velhos conhecidos do agricultor 
brasileiro, mas que agora pas-
sam a ser produzidos por mais 
empresas e até utilizados em 
novas culturas, entre elas a de 
alimentos.

Na edição desta sexta-fei-
ra (18/1) do Diário Oficial, a 
Coordenação-Geral de Agro-
tóxicos e Afins do Ministério 
Agricultura publicou lista com 
mais 131 pedidos de registro 
de agrotóxicos solicitados nos 
últimos três meses de 2018. 
Eles ainda passarão por avalia-
ções técnicas de três órgãos do 
governo.

Especialistas ouvidos pela 
reportagem apontam uma ace-
leração na permissão de novos 

 Dos 40 registros apro-
vados no Brasil, 11 não são 
permitidos na União Euro-
peia. Um deles é o Fipronil, 
inseticida que age nas células 
nervosas dos insetos e, além 
de utilizado contra pragas em 
culturas de maçã e girassol, é 
usado até mesmo em coleiras 
antipulgas de animais domés-
ticos. O produto é proibido em 
países europeus como a Fran-
ça, desde 2004, também acu-
sado de dizimar enxames de 
abelhas. É permitido no Brasil 
e, segundo o registro publi-
cado no Diário Oficial, clas-
sificado como medianamente 
tóxico e muito perigoso ao 

Total de agrotóxicos registrados - por ano

Governo liberou registros de agrotóxicos altamente tóxicos
Entre eles está o Sulfoxaflor, liberado nos últimos dias do ano passado, que já foi acusado de exterminar as abelhas nos EUA

Proibidos fora do país e dizimam abelhas

meio ambiente. Ele é legaliza-
do e indicado para culturas de 
algodão, arroz, cevada, feijão, 
milho, pastagens, soja e trigo.

A importância da pre-
servação das abelhas é a re-
lação direta entre a vida dos 
insetos e da humanidade. Na 
busca por pólen, elas polini-
zam plantações de frutas, le-
gumes e grãos. “Na França, 
os apiários registravam morte 
de cerca de 40% das abelhas, 
a partir daí países da Europa 
começaram a proibir o Fipro-
nil, que continua permitido no 
Brasil mesmo após sofrermos 
impactos semelhantes”, expli-
ca Murilo Souza, professor de 

 Um deles, o Fipronil é utilizado contra pragas em culturas de maçã, feijão, arroz milho, trigo 
entre outros classificado como medianamente tóxico e muito perigoso ao meio ambiente

recursos naturais do Cerrado 
na Universidade Estadual de 
Goiás.

Produtos à base de Ima-
zetapir, herbicida aplicado por 
pulverização em culturas como 
a da soja, também são proibi-
dos na União Europeia desde 
2004. Quatro deles tiveram 
registro deferido por aqui. 
O Diquate, que está entre os 
ativos aprovados no Brasil na 
última semana, teve registro 
cassado na União Europeia no 
fim de 2018 após comissão de 
avaliação ter identificado alto 
risco para trabalhadores e re-
sidentes de áreas próximas à 
aplicação do produto, além de 
risco para aves. [AA2]

O Sulfentrazona foi bani-
do em toda a União Europeia 
em 2009 e nunca chegou às 
mesas do continente.  Já no 
Brasil, o registro foi deferi-
do no fim do ano para as em-
presas brasileiras Tradecorp, 
Rotam e da Nortox – todas 
têm indústrias na China como 
endereço de fabricante. E nes-
te ano, mais três permissões, 
agora para as empresas bra-
sileiras Ihara, Allierbrasil e 
Helm.

vadas no ano passado, ainda 
durante o governo de Michel 
Temer (MDB). Nas duas pri-
meiras semanas do governo 
Bolsonaro, mais 12 produtos 
receberam registro para se-
rem comercializados, segundo 
apuraram a Agência Pública e 
a Repórter Brasil. A aprovação 
sairá no Diário Oficial nos pró-
ximos dias, diz o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento.

Dos 28 produtos já pu-
blicados, um é considerado 
extremamente tóxico, o Me-
tomil, ingrediente ativo usado 
em agrotóxicos indicados para 
culturas como algodão, bata-
ta, soja, couve e milho. Além 
dele, quatro foram classificados 
como altamente tóxicos. Quase 
todos são perigosos para o meio 
ambiente, segundo a classifica-
ção oficial. Quatorze são “muito 
perigosos” ao meio ambiente, e 
12, considerados “perigosos”.

Agrotóxicos 
proibidos na Europa 
são campeões 
de vendas no Brasil
Com estudos indicando 

grave risco à saúde, Brasil usa 
agrotóxicos que foram proibi-
dos na Europa. As empresas 
que vendem os químicos aqui 
são dos mesmos países que ba-
niram as substâncias em seus 
territórios

Os mais tóxicos são o Me-

tomil e o Imazetapir, o qual foi 
emitido registro para quatro 
empresas. Eles são princípios 
ativos, ou seja, ingredientes 
para a produção de agrotóxicos 
que serão vendidos aos produ-
tores rurais.

Apenas três fazem parte 
do grupo de baixa toxicidade, 
o menor nível da classificação 
toxicológica: o Bio-Imune, Pa-
clobutrazol 250 e o Excellence 
Mig-66, indicados para cultu-
ras de manga e até mesmo para 
a agricultura orgânica.

Segundo o Ministério da 
Agricultura, os produtos não 
trazem riscos se usados corre-
tamente. “Desde que utilizado 
de acordo com as recomenda-
ções da bula, dentro das boas 
práticas agrícolas e com o equi-
pamento de proteção individu-
al, a utilização é completamen-
te segura”, afirmou a assessoria 
de imprensa do órgão.

Dos 28 produtos com o 
registro publicado na última 
semana, 18 são princípios ati-
vos e serão usados na produção 
de outros defensivos agrícolas. 
Vinte e um deles são fabricados 
na China, país que vem se con-
solidando como um dos maio-
res produtores, exportadores 
e usuários de agrotóxicos do 
mundo.

No ano passado, 450 agro-
tóxicos foram registrados no 
Brasil, um recorde histórico. 
Destes, apenas 52 são de baixa 
toxicidade.

registros, que estaria em “nível 
desenfreado”.

As autorizações publicadas 
em 10 de janeiro foram apro-
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Numa iniciativa do Cen-
tro da Indústria e Comércio 
em resgatar a maior festa 
do município, a Fenavinho 
volta de braços dados com a 
Expobento ( que já é um dos 
eventos geridos pelos em-
presários do CIC).  Com um 
projeto elaborado por jovens 
executivos, a Fenavinho , que 
teve a  primeira edição em 

Centro da Indústria e Comércio resgata a Fenavinho
Festa Nacional do Vinho, icônica na região, será realizada em junho de 2019, juntamente com a ExpoBento

1967, vai resgatar a história, 
mas principalmente fomentar  
o enoturismo, divulgando a 
cidade nacionalmente através 
de sua maior festa.

Muito da programação da 
icônica festa, que foi realiza-
da pela última vez em 2011, 
já está elaborada. O retorno 
às origens, com a elevação do 
trabalho do imigrante italiano 
que trouxe a cultura da vinha 
à cidade, baliza o cronograma 
das atrações. Uma já confir-
mada é a Vila Típica, inte-
grada à área gastronômica e 
ao espaço da agroindústria e 
das vinícolas. “A proposta é 

recriar ambientes de época, 
revitalizando expressões da 
cultura regional local”, diz 
Diego Bertolini, coordena-
dor do Comitê da Fenavinho 
2019. “Queremos transmitir 
esses conceitos por meio de 
vários campos do patrimônio 
cultural: arquitetura colonial, 
artesanato, hábitos e costu-
mes, vinho colonial, gastro-
nomia, teatro, música, entre 
outros, sempre com janelas 
interativas para a participa-
ção do público”, prossegue.

A atmosfera das pra-
ças, tradicionais pontos da 
convivência comunitária nas 

cidades do interior, será re-
produzida para receber apre-
sentações cênicas, artísticas e 
musicais. Nesses locais tam-
bém será possível conhecer o 
trabalho das agroindústrias 
familiares, com produtos tí-
picos e artesanais. Neste con-
texto, a gastronomia ocupa 
um lugar de quase devoção, 
tanto com os pratos típicos 
das nonnas (matriarcas italia-
nas) quanto com aqueles pro-
duzido a partir do requinte da 
alta cozinha.

Cursos ministrados por 
chefs, e aulas de harmoniza-
ção, unindo culinária e vinho, 
também estão previstos. De-
zenas de vinícolas expositoras 
apresentarão e comercializa-
rão seus produtos, comparti-
lhando com o público a evo-
lução do setor. Uma Enoteca 
mostrará os vinhos nacionais, 
suas regiões de procedência e 
as principais condecorações 
recebidas pelo setor nos mais 
variados concursos ao redor 
do mundo.

Uma das mais emblemá-
ticas atrações da história da 
Fenavinho, o vinho encanado 
no Centro de Bento Gonçal-
ves, deve novamente ser fator 
de encantamento a turistas. 
Projetos estão sendo traba-
lhados para resultar na dis-
tribuição da bebida, na Via 
Del Vino (área central da ci-
dade) já nos finais de semana 
que antecedem a festa/feira. 
O icônico concurso para es-
colha das soberanas do Vinho 

 

NÚMERO DO 
ENOTURISMO 
EM BENTO

1 milhão  de turis-
tas ( nos primeiros 9 
meses de 2018)

Nos nove primeiros 
meses de 2018, mais 
de 1 milhão de turistas 
passaram pela cidade

270.703 turistas 
no Vale dos Vinhedos

87.707   turistas 
visitaram Caminhos de 
Pedra, Vale do Rio das 
Antas, Cantinas His-
tóricas e Encantos da 
Eulália

571 mil turistas  vi-
sitaram vinícola  Aurora 

R$ 2,4 milhões  ar-
recadados (9 primeiros 
meses de 2018) com o 
ISSQN  gerado pelo se-
tor de turismo

 

PRODUÇÃO 
EM BENTO 

C o l h i d o s 
98.519.420 de quilos 
de uva em 2018

Ao todo (com a pro-
dução de outros muni-
cípios que foram entre-
gues em vinícolas da 
cidade), foram proces-
sados  214.034.814 
de quilos de uva

Em 2017, o foram 
elaborados 21 milhões 
de litros de vinhos fi-
nos, a maior produção 
do país com uvas viní-
feras.

4ª  maior produção 
de vinho de mesa  com 
18,2 milhões de litros

1ª em  produção 
de suco de uva 100%, 
com 51,7 milhões de 
litros

1.296 proprieda-
des produtoras  ( fonte 
: Cadastro Vitícola pu-
blicado em 2017)

 4.347,42 hectares  
de vinhedos( fonte : Ca-
dastro Vitícola publica-
do em 2017)

deve ser lançado ainda em ja-
neiro. Outros clássicos atrati-
vos, como o desfile de carros 
alegóricos, também estão nos 
planos. Para as crianças, a Fe-
navinho recria a Piccola Città, 
espaço com ações na área da 
educação patrimonial, lazer e 
recreação dirigida ao público 
infanto-juvenil.
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Uma notícia preocupante 
para o setor vinícola já vem 
circulando há alguns meses, 
mas com a nova safra de uvas  
em pleno vapor a inquietação 
é crescente: falta de garrafas  
de vidro para suprir a cres-
cente demanda do setor.

Com o crescimento de 
quase 35% do setor de cerve-
jas no ano de 2018 as vidra-
rias não estão conseguindo 
atender a demanda do - tam-
bém - crescente  setor viníco-
la do país. De acordo com o 
Instituto Brasileiro do Vinho 
(Ibravin), parte das vinícolas 
decidiu fazer uma produção 
adicional no último trimestre 
de 2018, para atender a de-
manda que estava mais forte 
do que o previsto. Mas, como 
as fabricantes de garrafas já 
estavam operando com 100% 
da capacidade, não foi possí-
vel aumentar a produção.

Na Vinícola Aurora, que 
lidera o mercado de vinhos 
no país,  segundo o diretor-
-superintendente Hermínio 
Ficagna,  “ a vinícola quis fa-
zer uma produção adicional 
de vinho, mas não conseguiu 
fechar a encomenda extra de 
garrafas.

“As vendas de espumantes 
poderiam ter crescido 25% se 
tivéssemos conseguido com-
prar as garrafas. Mas acaba-
mos fechando o ano com cres-
cimento entre 15% e 20%”, 
afirmou Ficagna. As vendas 
totais da vinícola no ano cres-
ceram 10%, chegando a 60 

Produção de cerveja especial cresce 35% e falta 
garrafa para vinho em 2019
O setor vinícola também apresenta um crescimento de vendas e as três empresas atendem a demanda no Brasil :Owens-Illinois, com 55% do mercado, a 
Verallia, com 28%, e a Vidroporto, com 17%., não estão conseguindo atender a demanda

milhões de litros.
Prevendo este desabas-

tecimento, a cooperativa im-
portou garrafas da Argentina 
e do Chile para dar conta da 
demanda, que segue aqueci-
da. Para 2019, a Aurora pre-
vê um volume de produção 
similar ao de 2018, mas com 
aumento de 10% em receita, 
com o reajuste de preços. Em 
2018, a receita somou R$ 540 

milhões, com alta de 5,5%.
Para outras vinícolas, 

com menos produção a falta 
de garrafas persiste. Tem em-
presas  que deixaram de ex-
portar  por falta de garrafas.

Atenta ao mercado, uma 
empresa produtora de gar-
rafas que atende ao mercado 
interno já sinaliza a intenção 
de reativar  fábrica no Brasil 
e poderia recorrer à unidade 
da Argentina para atender a  
crescente demanda local.

Oscar Ló, presidente do 
Ibravin, disse que casos como 
esses se repetem no sul do 
país. “O setor teria vendi-
do mais em 2018, mas pela 
dependência de poucos for-
necedores, as vinícolas en-
frentaram essa dificuldade”, 
afirmou. O Ibravin estima 
que as vendas de vinhos, es-
pumantes e sucos tenham 
fechado 2018 com aumento 
de 15%, para 417 milhões de 
litros. Para 2019, a previsão é 
de um desempenho de vendas 
parecido com o de 2018. A 
produção nacional responde 
por cerca de 61% da oferta 
total de vinhos no país.

Fornecedores
A Owens-Illinois con-

firmou que faltou garrafa 
para atender as vinícolas. E 
acrescentou que faltou pro-
duto também para as cerveja-
rias. “Fizemos o possível para 
atender a demanda. Enquan-
to o mercado de vidro cresceu 
entre 3% e 4% no ano passa-
do, nós ampliamos a produção 
em 27%”, disse Reinaldo Kuhl 
Junior, gerente de produto e 
marketing da Owens Illinois.

Kuhl Junior disse que a 
demanda por garrafas para 
cervejas especiais cresceu 
quase 35% em 2018 e a de-
manda ficou aquecida o ano 
todo. “Essa demanda con-
tinua muito forte. A prova 
disso é que estamos correndo 
atrás para ampliar nossa ca-
pacidade”, disse o executivo. 
A Owens-Illinois reativou 
uma linha de produção na 
fábrica que possui em Vitó-
ria de Santo Antão (PE), ele-
vando a produção em 65 mil 
toneladas, ou 300 milhões de 
garrafas por ano. O executivo 
disse que essa capacidade to-
tal será alcançada até o fim de 
março.

A Vidroporto, que tem fá-
brica em Porto Ferreira (SP), 
também viu crescer a procu-
ra no setor de bebidas. “Um 

dos motivos foi o aumento das 
encomendas de garrafas para 
marcas de cervejas premium. 
Realmente a procura superou 
a oferta e houve falta de gar-
rafas para alguns segmentos”, 
disse Edson Rossi, presidente 
da Vidroporto.

A Vidroporto, segun-
do o executivo, trabalha com 
100% da capacidade instala-
da. Em setembro, a compa-
nhia comprou uma fábrica em 
Estância (SE), que pertencia 
à multinacional Verallia e 
estava desativada. A fábrica 
tem capacidade para produzir 
60 mil toneladas de vidro por 
ano. Rossi disse que, com a 
compra, vai ampliar em 30% a 
capacidade de produção neste 
ano.

Procuradas, a Verallia, a 
Ambev e a Heineken não qui-
seram comentar o assunto.

Segundo dados da Asso-
ciação Brasileira da Indús-
tria da Cerveja (CervBrasil), 
54,6% da produção de cerveja 
no país é embalada em garra-
fas. Ao todo, mais de 2,4 bi-
lhões de garrafas de cerveja 
são produzidas por ano. Fon-
tes do setor estimam que as 
cervejas especiais represen-
tam 14% desse volume.
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Os ingredientes dessa 
máscara não possuem con-
traindicações e são aliados da 
beleza. O vinagre de maçã é 
considerado um agente clare-
ador natural e devido as suas 
propriedades adstringentes 
ele combate inflamações, to-
nifica a pele, reduz sinais do 
envelhecimento e ainda equi-
libra o PH da pele, além disso 
reduz a oleosidade. A cebola 
roxa serve para tratar o me-
lasma e diversos outros tipos 
de manchas, além de ajudar 
a manter a pele mais bonita 
e macia. Experimente essa 
solução caseira potente que 
contém ingredientes acessí-
veis.

A milagrosa 
casca da cebola
Hoje, trazemos a casca de 

cebola para o rosto. É exce-
lente, não perca, então preste 
muita atenção a tudo o que 
temos para você.

Descongestionante
Pegue a casca de cebola e 

coloque-a em uma tigela com 
duas xicaras de água, leve-a 
ao fogo para que ferva, res-
pire o antídoto por um perí-
odo de três a quatro minutos 
e você verá como a congestão 
nasal desaparecerá. É ade-
quado para constipação e ri-
nite aguda.

Bronquite
Prepare a água com cas-

cas de cebola e combine com 
compressas, sua bronquite 
será curada. Você deve co-

Antigamente todos re-
corríamos a benzedeiras para 
diversas situações. É de co-
nhecimento coletivo que to-
dos temos energia suficiente 
para interagir.Basta canalizar 
sua energia e acreditar firme-
mente na ação acontecendo.

As técnicas de auto ben-
zimento são ideais para quem 
acredita na essência divina. O 
ato de se benzer significa algo 
bento ou santo. Benzer al-
guém ou a si mesmo significa 
rezar pela sua alma e afastar 
todo o mal que esteja a afli-
gindo.

O benzimento com ar-
ruda e como fazê-lo sozinho, 
com técnicas e condições para 
trabalhar esse ritual de espi-
ritualidade. Sobre a arruda, 
essa planta é conhecida por 

Você vai precisar de
½ xícara de macarrão
½ colher de chá de sal
½ xícara de água
¼ xícara de leite
1 colher de sopa de fari-

nha de trigo
1 colher de chá de man-

teiga
Pimenta a gosto
Parmesão a gosto
Salsinha a gostoa

Modo de preparo
Em uma caneca, adicio-

ne a água, o macarrão e o sal. 
Leve ao microondas P100 
4min.

Adicione a manteiga, a 
farinha, o leite, o sal e a pi-
menta. Leve ao microondas 
P100 2min.

Espere esfriar 4 minutos 
e aproveite.

Macarrão cremoso para fazer no microondas

Aprenda a benzer com arruda como as avós
ser uma das mais poderosas 
no combate ao mau olhado e 
a inveja. Além da proteção, 
ela vibra prosperidade e en-
tusiasmo.

Como fazer 
o benzimento
Com a técnica de ben-

zimento será possível abrir 
os seus caminhos e eliminar 
as energias negativas da sua 
aura. Será ainda possível re-
mover as confusões mentais e 
indecisões, além de melhorar 
o seu estado espiritual e a sua 
saúde física.

Para começar, você deve 
procurar um local calmo e 
silencioso. Precisará ainda 
de uma cadeira para poder 
se sentar e um ramo de arru-

da. Garanta que não passará 
ninguém pelo local escolhido, 
de modo que não tenha inter-
rupções.

Faça uma oração para se 
conectar com Deus e agrade-
cer, da sua própria forma e 
jeito. Ao se sentar na cadeira, 
procure respirar profunda-
mente e relaxar. Pegue no ga-
lho de arruda, tranquilamen-
te, e mantenha a sensação de 
tranquilidade.

Oração para 
o benzimento
Após estar tudo pronto 

para começar, recite a oração 
a seguir:

Deus te fez, Deus te criou. 
Deus tire o mal que no teu 
corpo entrou. Em louvor de 
São Pedro e São Paulo, que 
tire esse mau olhado, inve-
ja ou feitiçaria. Assim como 
Deus fez o mar sagrado, assim 
ele te tire este mau olhado 
ou olho grande. Assim como 
Nosso Senhor foi nascido em 
Belém, e crucificado em Jeru-
salém, assim se vá o mal desta 
criatura se por acaso o tem. 
“Essa benzedura, deve ser 
realizada com um copo com 
água, ir molhando o galho de 
arruda dentro do copo e ir fa-
zendo em cruz da cabeça aos 
pés”. No final, devemos jogar 
fora água e o galho de arruda, 
do portão para fora da casa. 
Repetir por três dias segui-
dos.

Pegue na planta e enter-
re num jardim e estará feito o 
benzimento com arruda.

Máscara de vinagre de maçã 
com cebola clareia a pele

locar as compressas na gar-
ganta por pelo menos quinze 
minutos. Logo a tosse desa-
parecerá.

Doenças da pele
Faça um chá com as cas-

cas da cebola, aplique-a nas 
áreas manchadas, com feridas 
ou fungos ao algumas vezes 
por dia, sete dias por semana .

Suaviza as doenças 
da bexiga e do rim
Tome uma colher de água 

da casca de cebola por três ou 
quatro vezes por dia fará com 
que seus rins funcionem cor-
retamente e sua bexiga será 
saudável.

Reduzir o colesterol
Você deve preparar a água 

da casca de cebola e adicionar 
um pouco de mel, se você gos-
ta, você a tomará uma vez por 
dia durante algumas semanas. 
Com essa infusão, seus níveis 
de colesterol cairão até que 
estejam nos números certos. 
O fato de você tomar este an-
tídoto não significa que você 
deve abandonar suas receitas 
médicas.

Acabar moscas 
e insetos
Tanto a casca como o 

resto das camadas da cebola 
são ideais para acabar com os 
insetos irritantes. Prepare a 
água da casca de cebola e co-
loque-a nas janelas e nas por-
tas, a fragrância irá assustar 
mosquitos e outros insetos.
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Simples, fácil e muito 
baratinho para livrar-se de 
uma vez por todas do odor 
provocado pela urina dos 
animaizinhos de estimação. 
Excelente para casas, sí-
tios, canis  e principalmente 
apartamento . É incrível vale 
a pena conferir.

Dissolva
500 ml de detergente de 

coco 
100 ml de amônia 

O ditado “se ficar melhor 
estraga” não é válido para a 
combinação sonho de padaria 
e pudim.

Você vai precisar de
Massa?
3 ½ xíc. de farinha de tri-

go
1 colher de sopa fermento 

biológico seco
4 colheres de sopa de açú-

car
1 pitada de sal
½ xíc. de leite morno
1 ovo
1 gema
4 colheres de manteiga 

derretida
Recheio:
1 lata de leite condensado
4 ovos
1 colher de sopa de amido 

de milho
2 ½ xic. leite

1,5 l de água 
Misture tudo e reserve 

em um recipiente fechado ( 
pode ser galões).

Jogue no local (um pou-
co de cada vez ), esfregue e 
deixe por 10 minutinhos 
.... depois é só jogar água e 
pronto! Você não vai acredi-
tar!

Esta misturinha tam-
bém pode ser utilizada para 
a limpeza no banheiro e em 
sapatos com chulé.

Nada funciona para acabar com 
o cheiro do xixi do cachorro?

Não é sonho, é realidade: sonho com recheio de pudim
2 xícaras de açúcar
½ xícara de água quente
Açúcar de confeiteiro 

para decorar

Modo de preparo
Preaqueça o forno a 

180°C (ou óleo para fritar a 
90°C).

Unte e enfarinhe uma as-
sadeira.

Em uma tigela adicione a 
farinha, o fermento, o açúcar, 
o sal, o leite, o ovo, a gema e a 
manteiga. Misture para agre-
gar os ingredientes e sove por 
10 minutos.

Divida a massa em 16 
porções e faça bolinhas. 
Cubra com um pano úmido 
e deixe fermentar por 1 hora 
até dobrarem de tamanho.

Asse por 15 minutos ou 
frite por 6 minutos até dou-
rar.

Em uma panela misture 
bem o leite condensado, os 
ovos e o amido de milho. Adi-
cione o leite.

Mexa bem até engrossar. 
Cubra com plástico filme em 
contato e leve à geladeira até 
resfriar completamente.

Em uma frigideira derre-
ta o açúcar até virar um cara-
melo escuro.

Abaixe o fogo e adicione 
a água. Misture até dissolver 
todos os torrões de açúcar. 
Resfrie.

Mescle metade do cara-
melo com o creme de pudim.

Corte os sonhos ao meio 
sem separar as metades e re-
cheie com o creme.

Finalize com o restan-
te do caramelo e o açúcar de 
confeiteiro.
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É uma torta feita com 
chocolate, banana e caramelo 
- tudo de bom! 

Você vai precisar de
4 xícaras de bolacha tri-

turada (500g)
½ xícara de cacau em pó 

50%
½ xícara de manteiga 

derretida
½ xícara de água
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de leite conden-

sado
3 xícaras de bananas pi-

cadas
Chantilly para servir
Cacau em pó para servir

Modo de preparo
Preaqueça o forno a 

180°C. Separe uma forma de 
22cm de fundo removível.

Mais econômicos, os pro-
dutos de limpeza caseiros são 
uma ótima alternativa para 
quem não quer mais usar os 
químicos convencionais - que 
são tóxicos e contaminam o ar 
das residências. Além da van-
tagem financeira, os caseiros 
têm ingredientes menos da-
nosos ao meio ambiente. Para 
fazer limpeza de tapete, por 
exemplo, bicarbonato de só-
dio, vinagre e óleos essenciais 
são boas opções.

Esses ingredientes são 
simples e baratos, além de me-
nos agressivos. Aprenda como 
fazer limpeza de tapete usan-
do uma mistura caseira e con-
fira outras dicas de limpeza de 
tapete para remover manchas 
e tirar odores. Veja também 
como lavar tapete a seco.

Bicarbonato 
e óleo essencial
Use a mistura para lavar 

o tapete a seco e neutralizar 
odores.

Você vai precisa de
2 xícaras de bicarbonato de 
sódio;
10 a 20 gotas de óleo essencial 

Enquanto umas pessoas 
adoram o cheiro de água sani-
tária, por remeter a limpeza, 
outras odeiam o cheiro desse 
produto que é indispensável em 
toda casa.

Para quem não gosta do 
cheiro ou simplesmente não 
quer ficar com o cheiro desse 
produto nas mãos, existem al-
gumas dicas super simples que 
vão fazer qualquer cheiro su-
mir da pele.

Muitas são as utilidades 
da água sanitária no dia a dia, 
como na lavagem de roupas e 
limpeza de cômodos. Em algu-
mas dessas funções acabamos 
não utilizando luvas e ficando 
com o cheiro do produto na 
pele. É uma coisa comum para 

qualquer pessoa que realize ta-
refas domésticas.

Limão
O limão é uma fruta com 

mil e uma utilidades. Entre 
elas está sua característica 
adstringente e a capacidade 
de eliminar odores. É talvez a 
opção mais fácil para se livrar 
de odores na pele (contanto 
que não seja no rosto ou em 
regiões íntimas).

Corte a metade de um li-
mão e passe nas mãos como se 
fosse um sabonete. Esfregue 
bem para que o suco do limão 
umedeça toda a região. Além 
de tirar todo o cheiro de água 
sanitária e produtos de lim-
peza, também estará higieni-

zando as mãos de bactérias e 
microorganismos.

Depois é só lavar com 
água corrente. Se preferir, 
pode usar detergente tam-
bém na lavagem. Pronto, 
mãos limpinhas e sem cheiro 
nenhum.

Água com vinagre
O vinagre também é óti-

mo para tirar cheiros da pele, 
de objetos e até mesmo de 
cômodos. Para lavar as mãos, 
coloque uma colher de vina-
gre em um copo de água e lave 
as mãos com a mistura. De-
pois é só enxaguar com água 
corrente.

Não se preocupe, o chei-
ro do vinagre não vai ficar 

na pele. Se quiser assegurar, 
pode ensaboar as mãos com 
detergente ou sabão na lava-
gem só para garantir.

Pó de café
Usar o pó de café também 

é uma ótima maneira de se li-
vrar do cheiro de água sanitá-
ria nas mãos. O café consegue 
eliminar odores se usado de 
forma correta.

Você pode utilizar tanto 
o café em pó ou mesmo res-
tos do pó e grão usados para 
preparar a bebida. Umedeça 
as mãos e coloque uma colher 
do pó ou do resto do pó nas 
mãos e esfregue bem. Em se-
guida, lave com água corrente 
e detergente.

Não use produtos de 
beleza e perfumes
Um erro comum de mui-

tas pessoas tentando eliminar 
odores das mãos é ir procurar 
produtos de beleza, como hi-
dratantes e loções, e perfu-
mes. Na verdade, esses tipos 
de produtos podem piorar a 
situação por dois motivos.

O primeiro deles é que a 
junção desses vai unir também 
os cheiros de cada produto, 
resultando possivelmente em 
um cheiro ainda mais forte 
que pode incomodar.

A segunda situação é 
que alguns produtos podem, 
inclusive, reagir com restos 
da água sanitária nas mãos e 
prejudicar a pele.

Aprenda como tirar o cheiro de água sanitária das mãos

RECEITA CASEIRA

Aprenda a limpar seu tapete com um 
método fácil, barato e sustentável

de sua preferência;
1 recipiente (de plástico ou vi-
dro);
1 colher;
1 cartolina;
1 furador.

Como fazer
Insira o conteúdo das duas 

xícaras de bicarbonato de só-
dio e as gotas do óleo essencial 
no recipiente. Em seguida, use 
a colher para misturar bem as 
substâncias.

Feito isso, se quiser, use 
um pedaço da cartolina e o 
furador para fazer uma tam-
pa com furos para o recipien-
te (uma espécie de tampa de 
saleiro, em proporções maio-
res). Em seguida, é só aplicar 
o conteúdo no tapete ou car-
pete.

Deixe a mistura descan-
sando por 15 minutos até que 
ela absorva os odores. Depois, 
use o aspirador de pó no tape-
tepara retirar o que sobrou e 
pronto!

Um bom lugar para guar-
dar esta mistura é embaixo da 
pia da cozinha. Desse modo, 
ela vai neutralizar os odores 
do entorno e também pode 
servir para esfregar panelas, 
frigideiras e a própria pia, 
quando estiverem muito sujas.

Mas lembre-se de adqui-
rir o bicarbonato de sódio de 
um fabricante confiável, pois 
só assim você terá a seguran-
ça que o produto é natural 
e que não prejudicou o meio 
ambiente em seu processo de 
fabricação.

Bicarbonato 
e amido de milho
Essa receita é muito si-

milar à outra e tem a mesma 
função. Misture os dois ingre-
dientes em proporções iguais 
e polvilhe sobre todo o tapete. 
Espere agir por alguns minu-
tos. Essa mistura ajuda a pu-
xar a sujeira que está agarrada 
nas fibras e depois é só fazer a 
limpeza de tudo com o aspira-
dor de pó.

Bicarbonato 
e água oxigenada
Essa mistura é indicada 

para quem precisa remover 
manchas do tapete. Faça uma 
pasta de bicarbonato de sódio 
e água oxigenada e aplique so-
bre a região das manchas. Es-
pere agir por alguns minutos 
e retire com um papel ou pano 
branco e seco. Lembre-se de 
não esfregar a mistura, pois 
isso pode espalhar a mancha 
para outras áreas. Não use 
papéis coloridos ou jornais ve-
lhos, que podem soltar tinta e 
piorar o problema.

Vinagre
O vinagre é uma solu-

ção caseira para quem preci-
sa neutralizar odores - ele é 
muito útil para limpar urina 
de animais. Se seu cachorro 
fez xixi no tapete, seque o má-
ximo possível, depois borrife 
vinagre puro na área. Ele vai 
neutralizar a acidez da urina, 
eliminar o cheiro ruim e matar 
os germes.

Você conhece a torta Banoffee? 
Em uma tigela grande, 

adicione a bolacha, o cacau, a 
manteiga e a água e misture 
até ficar homogêneo. Forre o 
fundo e as laterais da forma e 
leve para assar, por 15 minu-
tos, até dourar. Reserve.

Em uma panela, em fogo 
médio, adicione o açúcar 
e deixe caramelizar até fi-
car dourado, por cerca de 7 
minutos. Desligue o fogo e 
adicione o leite condensado. 
Volte para o fogo e mexa até 
dissolver os torrões de cara-
melo e ficar homogêneo.

Adicione as bananas no 
caramelo quente e misture 
bem. Reserve.

Coloque o recheio na 
massa e leve para gelar por 
30 minutos. Finalize com o 
chantilly e polvilhe cacau. 
Corte e sirva.


