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Expectativa para uma 
safra de boa qualidade

COLHEITA DA UVA

Mesmo com a previsão de colher 158 mil quilos de uvas menos que na última safra por causa da incidência do granizo em outubro, 
o engenheiro agrônomo  da Emater Regional, Enio Todeschini, acredita que esta safra será de boa qualidade. Páginas 04 e 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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As ações  desenvolvidas,-
com grupos de mulheres nas  
comunidades rurais, pela área 
social da Emater de Bento 
Gonçalves tem o objetivo de 

Mulheres rurais participam de atividades de inclusão social
e dezembro 72 mulheres da 
área rural participaram de 
cinco oficinas de confecção de 

guirlandas de Natal, sob a su-
pervisão da extensionista Ma-
ria de Lourdes Pancotte.

Na tarde do dia 11 na Ca-
pela das Almas Vale dos Vi-
nhedos aconteceu a reunião 
mensal do Grupo de Mulhe-
res Amigas do Vale. Entre os 
assuntos abordados estavam 
o planejamento de ativida-
des de 2019 e o Encontro 
Microrregional de Mulheres 
Rurais.

O tema principal do en-
contro, porém foi a eleição 

A última reunião do ano 
da Associação dos Agriculto-
res Familiares de Bento Gon-
çalves, que conta com 43 as-
sociados,  aconteceu na sede  
Emater de Bento Gonçalves, 
na noite de terça-feira, dia 11.  
Na pauta, cronograma de en-
trega nas escolas, logística de 
entrega para a merenda esco-
lar no próximo ano, prestação 
de contas e acertos da confra-
ternização e esclarecimentos 
sobre a nota eletrônica.

Despediu-se do comando Com o objetivo de uma 
agricultura cada vez mais 
forte, foi  renovada  a nomi-
nata do Conselho Municipal 
da Agricultura (COMAPA), 
na última quarta-feira ( 12). 
Na  oportunidade aconteceu a 
apresentação do Plano Muni-
cipal de Desenvolvimento Ru-
ral, através da Secretaria Mu-
nicipal da Agricultura A nova 
Diretoria do COMAPA será 
presidida por Thompsson Di-
done , tendo como vice-Pre-
sidente Charles Strapazzon e 
secretário Janquiel Cristofoli.

da Associação, Vinícios Dal 
Oglio que fez uma retrospec-
tiva da sua gestão e agradeceu 
o apoio recebido dos associa-
dos e entidades. No próximo 
ano, José Speranza assume a 
coordenação.

A associação comercializa 
a produção de frutas, hortali-
ças e produtos agroindustria-
lizados como: pães, biscoitos, 
geleias e suco de uva, para as 
escolas e creches do municí-
pio, IFRS, 6° Batalhão  e es-
colas estaduais.

Associação dos Agricultores 
Familiares elege nova diretoria

da nova diretoria, quando 
foi eleita  a nova coordena-
ção do Grupo para o período 
2019/2020: Letícia Belizki, 
Teresa Ida Gaspareto, Hil-
da Carraro e Lurdes Carra-
ro, em substituição às inte-
grantes da gestão do biênio 
2017/2018:  Alice Titon Bra-
ganolo, Mari Basso Batiste-
lo, Maria Alice Pagno, Marli 
Portalupi e Velcy Milani.

Mulheres Amigas do Vale 
planejam atividades para 
2019 e elegem nova diretoria

promover a inclusão e partici-
pação  em atividades como o 
projeto de Geração de Renda, 
que oferece oficinas de ar-
tesanato, que é também um 

componente que visa à saúde 
mental, social e cultural.

Nos meses de novembro 

Conselho Municipal da Agricultura elege novos conselheiros
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Com recursos  do Go-
verno Federal, repassados 
para a prefeitura municipal, 
foram investidos  em  2018  
R$ 125 mil em aquisições de 
hortifrutigranjeiros e produ-
tos de 22 agricultores locais, 
destinados a 13 entidades e 
serviços socioassistenciais.  
O Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) distribuiu 
cerca de quatro toneladas por 
mês, de março a novembro, 
repassando perto de 36 tone-
ladas neste ano.

No dia 5, um almoço de 
confraternização marcou o 
primeiro ano de execução do 
Programa de Aquisição de 
Alimento, com objetivo de in-
tegrar produtores e entidades 
beneficiadas.

PAA compra 35 toneladas de 
alimentos para entidades e 
serviços socioassistenciais em 2018

No município, foi execu-
tada a modalidade “Compra 
com Doação Simultânea”, que 
consiste na aquisição dos pro-
dutos dos agricultores fami-
liares para repasse às entida-
des cadastradas no Conselho 
de Assistência Social e ser-
viços socioassistenciais, que 
servem refeições para pessoas 
em situação de vulnerabilida-
de social.

O recurso disponibilizado 
pelo governo federal para exe-
cução da ação no ano de 2018 
foi de R$ 125 mil. A capta-
ção deste recurso refletiu em 
uma economia de aproxima-
damente R$ 52 mil para os 
serviços socioassistenciais, e 
de um investimento de R$ 73 
mil nessas entidades.

 A região da campanha - uma das regiões mais promis-
soras de produção de uvas - está sob alerta depois da cons-
tatação de contaminação por “deriva”  do herbicida  conhe-
cido como  2,4-D  largamente usado e na lavoura de soja.   
Com estimativas de perdas da próxima safra de até 40%, a 
região da campanha já está contabilizando prejuízos, que 
em algumas propriedades superam a R$1 milhão.

Segundo o Pesquisador Chefe da Embrapa Uva e Vi-
nho, a serra gaúcha não corre nenhum risco, pois não há 
lavouras de soja  na região.  “Nós estamos numa região de 
mata atlântica, que não é viável economicamente o cultivo 
de soja, por dificuldade de mecanização. Então é muito di-
fícil algum agricultor estar fazendo o uso deste herbicida 
por aqui. Mas, nas regiões de cultivo de soja, é largamente 
usado e sempre há contaminação na área vizinha, já que o 
produto te  uma composição química particular que leva à 
deriva (quando o composto químico se desloca lateralmen-
te), esclarece o  Chefe da Embrapa Uva e Vinho, Pesquisa-
dor Mauro Zanuz.

O problema deriva do 
herbicida 2,4-D pode 
afetar a serra gaúcha?

Para o coordenador da 
área de frutas e hortaliças da 
Emater regional, engenheiro 
agrônomo Enio Todeschini 
a safra de uvas 2018/2019 
será aproximadamente 20% 
menor que a anterior.

 Todeschini esclarece 
que os dados da Emater se 
baseiam somente em vinhe-
dos comerciais (sem contar 
as uvas de mesa as uvas co-
lhidas para vinificação para 
consumo próprio e as nego-
ciações entre produtores), 
independentemente do pro-
pósito, diferentemente dos 
dados coletados do Ibravin 
que só contabiliza as uvas 
entregues nas indústrias, 
mediante nota fiscal. Por 
tanto, pode haver diferença 
nos números da safra divul-
gados.

Inicia colheita da safra de qualidade
Segundo o engenheiro 

agrônomo, a queda nos nú-
meros da colheita tem liga-
ção direta com a incidência 
do granizo que atingiu 12 
municípios no último dia 31 
de outubro. Nesta faixa de 
quase 100 quilômetros, que 
compreendeu os municí-
pios de Monte Belo do Sul, 
a Monte Alegre dos Campos 
(próximo a cidade de vacaria)

Mas, como teve sinistro 
no dia 31 de outubro, que 
atingiu 120 km em linha 
reta, abrangendo 12 mu-
nicípios (de Monte Belo do 
Sul a Monte Alegre Campos, 
próximo a Vacaria) causando 
prejuízo em 17 mil hectares 
de fruticultura, Todeschini 
avalia que 20% da produção 
de uvas foi perdida.

“Estávamos prevendo 

uma safra de 790 mil tone-
ladas, mas depois do granizo, 
avaliamos os danos e estamos 
prevendo uma colheita de 
632 mil toneladas de uvas: 
uma perda de 158 mil quilos 
de uvas” revela o engenheiro 
agrônomo da Emater.

 “Estes números são pre-
liminares, pois estamos con-
tando que não aconteçam 
mais fortes intempéries que 
possam causar mais estragos 
nos parreirais. Estamos a 
menos de 20 dias do início da 
colheita das uvas comerciais. 
Contamos com o bom tempo 
e muito sol para contribuir 
com o alto grau de açúcar 
na fruta”, avalia Todeschini 
que lembra que os agriculto-
res devem continuar os tra-
tamentos nas áreas afetadas 
para manter a sanidade da 
videira, mesmo sem produ-
ção de uvas, para não com-
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Festejada pelos vitivinicultores como 
uma das melhores safras de uva da década 
em termos de qualidade, a colheita 2018 
contabilizou o ingresso de 663,2 milhões 
de quilos da fruta nas vinícolas gaúchas. O 
volume, considerado dentro da normalida-
de histórica, é 12% menor que a vindima de 
2017. Do total, 597.699.541 foram de uvas 
americanas e híbridas e 65.540.421 de Vitis 
viniferas. Em 2018, 113 variedades de uva 
foram colhidas em 129 municípios do Rio 
Grande do Sul, com processamento reali-
zado em 64 cidades do Estado. Assim como 
nos últimos seis anos, 50% da produção foi 
destinada à elaboração de suco.

Flores da Cunha foi cidade que mais 
produziu uvas para processamento. Já Bento 
Gonçalves teve o maior volume de vinifica-
ção. Abaixo, o o ranking dos 10 municípios 
que mais produziram e os outros 10 que 
mais processaram na safra 2018 (todos eles 
são da Serra Gaúcha):

Dados da safra de uva para 
processamento 2018 

Total processado: 663.239.961 quilos de 

Números da safra 2018
uva        
- Uvas americanas e híbridas: 597.699.541 
(90%)  
- Vitis viniferas: 65.540.421 (10%)   

Destino das uvas   
- Vinhos e derivados: 50%    
- Sucos e derivados: 50%      

Vinícolas ativas no Rio Grande do Sul: 682
Vinícolas que processaram uvas em 2018: 
410      

Total de municípios que produziram uvas 
para processamento: 129     
Total de municípios que processaram uva: 
64      

Principais cultivares americanas e híbri-
das: Isabel (216.376.954 quilos), Bordô 
(158.499.677 quilos) e Niágara branca 
(43.018.822 quilos)   
Principais cultivares Vitis vinifera: Mos-
cato branco (11.170.250 quilos), Mer-
lot (6.201.038 quilos) e Chardonnay 
(6.052.520 quilos)

As safras 
anteriores*:

Ano
Volume

(Milhoes de 
Kg)

2011 709,6

2012 696,9

2013 611,3

2014 606,1

2015 702,9

2016 300,00

2017 753,2

* Uvas para processamento 
de vinhos, espumantes, sucos 
e derivados. Dados referentes 
ao Rio Grande do Sul, prove-
nientes do Cadastro Vitícola, 
mantido por meio de parceria 
entre Ibravin e Embrapa Uva e 
Vinho, com recursos do Fundo 
de Desenvolvimento da Vitivi-
nicultura (Fundovitis).

Municípios com maior produção

Municípios com maior processamento

Flores da Cunha 100.955.699 quilos

Bento Gonçalves 98.519.420 quilos

Farroupilha 58.824.662 quilos

Caxias do Sul 54.376.210 quilos

Garibaldi 46.018.252 quilos

Bento Gonçalves 214.034.814 quilos

Flores da Cunha   171.074.079 quilos

Caxias do Sul 57.558.581 quilos

Farroupilha 56.296.016 quilos

Garibaldi 36.064.892 quilos 

Inicia colheita da safra de qualidade

prometer a safra 2019/2020.
 Para esta colheita To-

deschini acredita que, ape-
sar de menor - em relação à 
safra anterior - a qualidade 
será excepcional, pois o in-
verno foi propício, com boas 
horas de frio ininterruptas, 
que favoreceu o desenvol-
vimento da planta, sem a 

quebra da dormência. “As 
382 horas de frio, foram 
suficientes, pois não houve 
nenhum pico de calor para 
promover a quebra da dor-
mência da videira, e também 
não houve episódio de frio 
intenso, tudo isto resultou 
numa safra dentro do espe-
rado para o agricultor. ”
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É possível fazer esse sal-
gadinho que muitos adoram 
na sua casa. Fácil e muito sim-
ples de fazer, é só seguir o pas-
so a passo. Fica uma delícia e 
você vai querer fazer todos os 
dias.  

Ingredientes
1 Ovo
1 Xícara de farinha de tri-

go
2 Sazón de carne
1/5 Xícara de água

Modo de preparo
Em um recipiente mistu-

re todos os ingredientes até 
a massa ficar uniforme. Unte 
uma bancada com farinha de 
trigo e sove a massa até ela 
parar de grudar nas mãos. Di-
vida a massa em 3 bolinhas. 
Agora com ajuda de um rolo, 
abra a massa até ela ficar ex-

Doritos super crocante feito 
de massa de pastel

tremamente fina. Feito isso 
fure toda a massa com um gar-
fo e corte em triângulos. Frite 
a massa em óleo bem quente, 
o ponto certo é a hora que as 
bordinhas começarem a dou-
rar. Depois polvilhe com um 
outro sachê de sazón de carne. 

Dicas importantes
São 3 Sachês de sazón, 

dois usados na massa e outro 
para polvilhar quando esti-
ver frito. Quanto mais fina a 
massa mais crocante fica. Se 
sua massa estiver grossa o 
salgadinho vai ficar fofinho e 
não crocante. Furar a massa é 
essencial para a massa não in-
char na hora de fritar. 

Fique de olho pois assim 
que as beiradinhas começa-
rem a dourar, é hora de tirar 
do fogo senão fica um gosto de 
queimado!

A influência da lua sobre 
as plantas é conhecida pelos 
agricultores desde a antigui-
dade, pois o sucesso das cul-
turas depende da melhor al-
tura para semear/plantar.

Em traços gerais, a influ-
ência da lua baseia-se em dois 
princípios: a diferença de lu-
minosidade, segundo as fases 
da lua; e a força de gravidade 
e a atração que exerce sobre 
os líquidos (neste caso a seiva 
das plantas).

Durante o Quarto Min-
guante a seiva concentra-se 
na raiz. Devem-se plantar ou 
semear, todas as plantas cujo 
órgão comestível se desen-
volve abaixo do solo (raízes, 
tubérculos, rizomas e bolbos), 
isto porque a planta ao ger-
minar força o enraizamento, 
como por exemplo cebolas, 
batatas, cenouras, rabanetes, 
beterrabas nabos... Diz-se 
que “nesta fase da lua as coi-
sas que crescem da terra para 
fora minguam e as coisas que 
crescem de fora para dentro 
vigoram”. Esta fase é boa para 
cortar canas/bambus, madei-
ras para construção e cabos 
para ferramentas (especial-
mente no minguante do mês 
de janeiro). Devemos fazer a 
colheita das sementes, para 
guardar para o ano seguinte, 
quase na transição para a Lua 
Nova, assim como a apanha da 
batata, cebola, alho (para gre-
larem o mais tarde). Em ge-
ral, as árvores devem ser po-
dadas no Quarto Minguante 
e nunca na Lua Nova ou Lua 
Cheia. Assim como a poda da 
vinha também deve ser feita 
no Minguante (“Vinha na Lua 
Nova podada, nem dá vinho 
nem dá nada”).

Na Lua Nova a seiva ma-

A influência da lua na agricultura

nifesta-se em maior quan-
tidade no caule, em direção 
aos ramos. As plantas têm 
baixa resistência às pragas, 
e diz-se que “ganham muita 
rama e não produz em nada” 
(ou os frutos são poucos e não 
se desenvolvem), sendo a se-
menteira ou o plantio muito 
desaconselhado. Caso se se-
meie ou plante, deve ser com 
vista ao aproveitamento das 
folhas sem que formem repo-
lho (como couves, cebolinho, 
alface, espinafres).  

Entre o Quarto Cres-
cente e a Lua Cheia, deve-
mos plantar ou semear tudo 
o que se desenvolve acima 
do solo (hortaliças e frutos). 
Nesta fase, a lua exerce uma 
influência muito boa sobre as 
plantas/agricultura, já que a 
seiva está presente em maior 
quantidade no caule, nos ra-
mos e nas folhas. Podemos 
cultivar frutíferas, legumes 
ou cereais (tomates, pimen-
tos, beringelas, feijões, favas, 
ervilhas, pepinos, melões, 
abóboras, milho, arroz en-
tre outras culturas). Durante 
esta fase, deve ser feita a en-
xertia das espécies fruteiras 
que produzem flor temporã 
(pessegueiros, ameixeiras e 
amendoeiras). Ditados popu-
lares: “Se queres ser bom er-
vilheiro, semeia no crescente 
de janeiro”

Na Lua Cheia a seiva con-
centra-se na copa das plantas 
e nos brotos (ramos e folhas). 
Esta fase é boa para colheitas, 
pois os frutos ficam mais su-
culentos e para plantar flores. 
Devemos evitar as sementei-
ras e plantios. Caso não seja 
possível, podemos plantar 
repolho, couve-flor, alface, 
chicória, mas só no início da 

fase. Contudo, há ditados po-
pulares que dizem o seguinte: 
“Abóbora semeada na Lua 
Cheia, dá abóbora e meia”; 
“Batatas na Lua Cheia dá 
cova cheia”. 

Não se devem realizar po-
das: “Pela Lua Cheia não cor-
tes nem a tua nem a alheia”; 
“Em Lua Cheia, não cortes 
pau nem veia”.

Curiosidades: É milenar o 
conhecimento que os chineses 
detêm, por exemplo, sobre a 
lua e o corte do bambu e/ou 
madeira (a ser realizado entre 
o Quarto Minguante e a Lua 
Nova, quando o teor de seiva e 
humidade dentro dos troncos 
é menor); As fases da lua alte-
ram-se rapidamente, trocan-
do-se numa sequência de sete 
dias. Consta que não devemos 
fazer as podas no dia da troca/
alteração da fase da lua, pois 
as plantas podem não “com-
preender” ao certo qual deve-
rá ser o seu desenvolvimento; 
Mais informações acerca das 
influências da lua aqui; 

Existe uma vertente, a 
Agricultura Biodinâmica,  
que revaloriza o conhecimen-
to popular acerca da influên-
cia da lua e amplia-o, incor-
porando outros ritmos da lua 
e movimento dos planetas. O 
calendário biodinâmico foi 
elaborado pela pesquisadora 
Maria Thun e mostra os dias 
e horas certas para o cultivo 
de plantas comestíveis. Estas 
são divididas em quatro gru-
pos: raízes, folhas, frutos e 
flores, cabendo-nos a nós op-
tar tendo em conta a parte da 
planta que pretendemos que 
se desenvolva mais. Podemos 
consultar umcalendário onli-
ne e aqui fica também um al-
manaque  simples.
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Para quem gosta de bolo 
e café, essa receita é perfei-
ta! A mistura do café com o 
iogurte é simplesmente de-
liciosa. Prepare este bolo de 
café e iogurte na sua manhã 
de Natal para a sua família e 
amigos! 

Ingredientes
100 ml de café forte
3 ovos
125 g de iogurte natural
175 g de farinha de trigo
150 g de açúcar
1 colher de chá de fer-

mento em póTer unhas longas, bonitas 
e fortes é um desejo de mui-
tas mulheres, mas muitas se 
decepcionam com unhas que-
bradiças que não duram mui-
to tempo.

Tenha o visual que sem-
pre desejou para as suas mãos 
com essas receitinhas.

Receita com alho
Uma forma de usar os 

nutrientes do alho para for-
talecer as suas unhas é amas-
sar dois dentes e usar a pasta 
resultante como “creme” para 
as suas unhas.

Deixe agir por 10 minu-
tos, repita esse procedimento 
todos os dias durante uma se-
mana. 

Dica: você pode cortar o 
alho em pedaços bem peque-
nos e misturá-los ao seu es-
malte.

Suco de laranja
O grande benefício das 

laranjas para as unhas é que 
ela contém ácido fólico.

Você deverá espremer o 
suco de quatro laranjas num 
recipiente.

Com o auxílio de algodão 
aplique esse suco nas unhas e 
deixe agindo fazendo pressão 
com o algodão por 10 minu-
tos.

Esse procedimento deve-
rá ser feito por uma semana.

Unhas longas e fortes em 
apenas uma semana

Com suco de pepino
Para essa receita você 

precisará de um pepino com a 
casca, bata o mesmo no liqui-
dificador e o resultado deve 
ser colocado em contato com 
as unhas por 20 minutos.

Essa receita só precisa ser 
aplicada uma vez por semana 
e você já observará que as 
suas unhas ficarão lindas.

Leite e limão
A mistura é simples: leite 

e suco de limão sem açúcar.
Basta mergulhar as suas 

unhas nessa mistura e deixar 
por cerca de 15 minutos.

Fazendo isso três por se-
mana já é possível ter bons re-
sultados em termos de cresci-
mento das unhas.

Suas unhas também fica-
rão fortalecidas.

Azeite de oliva e água
Uma receita que ajuda a 

dar um banho de vitamina E 
nas suas unhas.

Para essa receita basta 
que você ferva uma xícara de 
água e então adicione duas 
colheres de azeite de oliva.

Coloque as unhas nessa 
mistura (quando estiver mor-
na) por 10 minutos e depois 
deixe que elas sequem natu-
ralmente.

Dica: use também forta-
lecedor de unhas

Bolo de café e iogurte para 
a manhã de Natal

Preparação
Pré-aqueça o forno a 

180ºC. Unte uma forma de 
bolos redonda com furo no 
meio (24 x 8 centímetros) 
com margarina e polvilhe 
com farinha.

Separe as gemas das cla-
ras. Bata as claras em castelo 
e reserve no frigorífico.

Numa batedeira eléctri-
ca, bata na velocidade média 
as gemas de ovo e o açúcar 
até obter uma mistura ho-
mogênea.

Misture 2 a 3 minutos 
até incorporar bem

Reduza para a velocida-
de mínima e misture a fari-
nha já misturada com fer-
mento.

Bata em velocidade mé-
dia e depois adicione com um 
a espátula, bem levemente, 
as claras em neve.

Finalmente coloque 
numa forma e asse por 35 
a 40 minutos (o tempo de-
pende do forno). Espete um 
palito no meio e, se sair seco 
o bolo está cozido. Desenfor-
me depois de morno e apro-
veite o café da manhã de Na-
tal com a família.
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Essa torta é aquele tipo 
de receita que te deixa sem 
fôlego de tão linda, deliciosa 
e fácil de preparar. 

Ingredientes 
(molde de 22 cm)

Para a base:
150 gr. de cookies
4 colheres de sopa de man-
teiga
Para a camada de chocolate:
1 envelope de coalhada
175 ml. de leite evaporado
325 ml. de leite semi-desna-
tado
75 gr. de chocolate escuro
1 colher de sopa de açúcar 

Torta napolitana sem açúcar que não vai ao forno
(ou equivalente em adoçan-
te)
Para a camada de morango:
1 envelope de coalhada
175 ml. de leite evaporado
325 ml. de leite semi-desna-
tado
75 gr. de geléia de morango 
*
Para a camada de baunilha:
1 envelope de coalhada
175 ml. de leite evaporado
325 ml. de leite semi-desna-
tado
75 gr. chocolate branco
Gotas de essência de bauni-
lha

Essas partes do nosso 
corpo não contêm glândulas 
sebáceas e é importante pro-
tegê-las da secura por meio de 
cuidados e higiene adequados

Óleo de massagem
Tudo que você precisa é 

de um óleo natural, em segui-
da, esfregue suavemente em 
círculos para que você tem que 
comece a se livrar de pele es-
cura nos cotovelos.

Óleo de mostarda
Você pode encontrar o óleo 

de mostarda em seu supermer-
cado mais próximo. Após usar, 
você deve lavar com um pouco 
de água morna e sabão. Isso 
ajudará você a se livrar de pele 
escura nos cotovelos.

Óleo de Vitamina E
Você só tem que dar uma 

massagem suave sobre os coto-
velos e pronto. 

Limão e bicarbonato 
de sódio
O limão é um ingrediente 

fantástico que pode ser usado 
para clarear a pele, pois é rico 
em antioxidantes e vitamina 
C, que promovem a regenera-
ção da pele. Já o bicarbonato 
de sódio atua como um limpa-
dor suave e eficaz para clarear 
as áreas mais escuras. Basta 
cortar um limão na metade, 
e, em seguida, polvilhar uma 
colher de sopa de bicarbonato 
de sódio em cima do limão. Es-
fregue nos cotovelos e joelhos 
por um minuto. Deixe descan-
sar por 15 minutos e lave com 
água morna. Repita uma vez a 
cada dois dias, até conseguir os 
resultados desejados.

Quatro maneiras de clarear a pele escura 
dos joelhos e cotovelos

Modo de fazer
Para a base: esmague os 

biscoitos até que haja um pó.
Adicione a manteiga 

derretida, misture bem e 
cubra com ela o molde do 
bolo.

Reserve na geladeira.
Para a camada de cho-

colate: coloque o leite semi-
-desnatado e o chocolate em 
uma panela pequena a fogo 
médio e mexa até derreter.

Bata por alguns segun-
dos do leite evaporado com 
o envelope de coalhada (evite 
os pedaços).

Uma vez que o leite da 

panela ferve, adicione a mis-
tura de coalho e mexa até 
ferver novamente. 

Deixe esfriar por uns 

minutinhos e derrame no 
molde.

Mantenha na geladeira 
pelo menos 1 hora e meia.


