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Produtores recebem certificação pioneira no 
Brasil em Boas Práticas Agrícolas em frutas 
e hortaliças na Serra Gaúcha

“Produzir alimentos se-
guros” - esse é o principal 
objetivo dos 49 produtores da 
Serra Gaúcha que receberam 
na tarde desta segunda-feira, 
dia 28, o certificado do  Pro-
grama Piloto de Boas Prá-
ticas Agrícolas em Frutas e 
Hortaliças, resultado de uma 
parceria entre o  Senar-RS e 
a Embrapa Uva e Vinho, em 
Bento Gonçalves (RS).

Desde 2017, o grupo de 
produtores aderiu ao Progra-
ma Juntos para Competir e 
aceitou o desafio de partici-
par da capacitação da turma 
piloto no Rio Grande do Sul 
na implantação dessa meto-
dologia desenvolvida pelo Se-
nar, em parceria com o pro-
fessor Claud Ivan Goellner 
e o pesquisador da Embrapa 
Uva e Vinho, Marcos Botton, 
profissionais referências no 
assunto. Um dos resultados 
práticos do Programa é a uti-
lização do caderno de campo, 
no qual o produtor registra 
todas as atividades que reali-
za na produção, servindo para 
controle da rastreabilidade 
e também como documento 
para possíveis auditorias.  

“Foi uma extensa agenda 
de capacitações e consultorias 

que garantiu essa certifica-
ção. Além das boas práticas 
na produção, os produtores 
envolvidos receberam infor-
mações para gerenciamento 
do negócio. E isso só vai agre-
gar valor nas propriedades, 
fornecendo ao mercado e só 
consumidor, um alimento 
seguro”, destacou Angélica 
Brandalise, gestora de pro-
jetos em Horticultura e Viti-
vinicultura do Sebrae Serra 
Gaúcha, na cerimônia de en-
trega dos certificados.

Para Umberto Pizzolotto 
de Moraes, coordenador de 
formação Profissional Rural 
da Divisão Técnica do Se-
nar, o futuro do programa 
terá uma maior aproximação 
e cooperação com a Embra-
pa. “Precisamos colocar mais 
os técnicos em contato com 
o  conhecimento da pesquisa  
e levar isso a campo. Vamos 
reduzir assim as dúvidas dos 
nossos produtores”, anteci-
pou ele. 

O Programa
Marcos Botton, que em 

conjunto com o professor 
Claud Goelner elaborou o 
material didático utilizado 
nos treinamentos, acredita 

que esse é um momento im-
portante para os pequenos 
produtores de frutas e horta-
liças. “A partir da capacitação, 
eles possuem informações e 
ferramentas práticas para 
implementar as Boas Praticas 
Agrícolas nas Propriedades”, 
destacou. 

O pesquisador refor-
ça que o consumo de frutas 
e hortaliças é fundamental 
para uma alimentação saudá-
vel, reduzindo assim as filas 
para o tratamento de doenças 
no sistema único de saúde. A 
capacitação dos produtores 
para produzir alimentos se-
guros aumentará a competiti-
vidade do setor garantindo o 
fornecimento de produtos de 
qualidade na mesa dos consu-
midores, além de gerar em-
prego e renda no campo.  

Como presente de forma-
tura, os produtores  certifi-
cados assistiram as palestras  
sobre  “A Importância e as 
Vantagens da Rastreabilida-
de”, apresentada pelo coor-
denador comercial regional 
da Paripassu, Matheus Sch-
neider, e sobre “Criatividade 
e Inovação”, proferida pelo 
pesquisador da Embrapa Uva 
e Vinho,  Marcos Botton.

Durante os dois dias, 
na Praça Padre José Ferlin, 
os visitantes poderão viven-
ciar o melhor em artesanato, 
agroindústria familiar, vi-
nhos, espumantes, gastrono-
mia típica e atrações artísticas 
locais e regionais permeiam a 
programação que se estende 
durante o dia inteiro, das 10h 
às 22h. 

Sucesso de público em 
2018, o Vieni retorna com um 
legado turístico ainda mais 
evidente, contando  com mais 
de 20 empreendimentos mon-
tebelenses e diversas atrações 
culturais – concentradas na 
praça matriz da cidade. Além 
disso, o festival terá um es-
paço kids, com brinquedos 
infláveis, e compartilhará do 
conceito pet friendly, já que 
o espaço será ao ar livre. O 
evento é gratuito e aberto à 
comunidade. Mais informa-
ções podem ser obtidas pela 
fanpage ou perfil de Instra-
gram do projeto 'Visite Mon-
te Belo'.

Programação cultural 
Vieni Vivere la Vita 
Festival – 2ª edição

Dia 15 de novembro
11h30min – Show Joce 

Sampaio
13h30min – Apresenta-

ção Coral Municipal Musi-
cando Melodias, Coral Infan-
to Juvenil Alegria de Cantar e 
Grupo Acordes

15h30min – Espetáculo 
Cênico-Musical "Terra Nos-
tra"

17h30min – Show Beto 
Valduga Quinteto

19h30min – Show John-
ny Grace – Cover Elvis Pres-
ley

Monte Belo em festa nos dias 
15 e 16 com o’Vieni Vivere la 
Vita Festival’
Diversas atrações artísticas, gastronômicas
e vinícolas

21h30min – Show Acús-
ticos Band

Dia 16 de novembro
11h30min – Apresenta-

ção Grupo Vicentino
12h30min – Show Banda 

Jesse47
14h30min – Show Acous-

tic Rock Maicon & Pontel
16h30min – Apresenta-

ção Grupo de Danças Ballo 
D'Italia e Dança Infantil Pi-
colli Balerini

17h30min – Show Raga-
zzi Dei Monti

19h30min – Show Tenor 
Dirceu Pastori

21h30min – Show Cre-
denciados - Creedence Cover

Empreendimentos
Artesanatos Benatti; 

Café Faccin; Casa João Moro 
Vinhos; Casa Lovisa Vinhos; 
Casa Marques Pereira; Casa 
Olga; Dom Riccardo Vinhos 
Finos; Faccin Vinhos; Fa-
miglia Tasca Sucos e Museu 
Familiar; Il Divino Caffé e 
Eventos; JRA Sabores; Pa-
troa; Produtos Coloniais Ga-
briel; Restaurante Bella Ser-
ra; Ristorante Nonna Metilde; 
Rota 444 Petiscaria; Senzafi-
ne; Somacal Vinhos Únicos / 
Splendore Licores Finos; Ta-
noaria Mesacaza; Vallebello; 
Vinhos Casa Fantin; Vinhos 
Faé; Vinícola De Mari

Serviço
O quê: "Vievi Vivere la 

Vita Festival" – 2ª Edição
Quando: 15 e 16 de no-

vembro
Horário: 10h às 22h, nos 

dois dias
Onde: Praça Padre José 

Ferlin, em Monte Belo do Sul 
- RS
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Um em cada cinco sui-
cídios no mundo, de acordo 
com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), é causado 
por  ingestão de  pesticida  

O envenenamento por pesticidas é responsável       por um em cada cinco suicídios no mundo
Países que proibiram os agroquímicos registraram queda de 70% no número de suicídios na área rural. Já no Brasil, de janeiro a                      outubro, o Ministério da Agricultura já autorizou 382 novos registros de agrotóxico

que provoca mais de 100 mil 
mortes por ano.

Para reforçar, a OMS cita 
o exemplo do país  Sri Lanka, 
que nas décadas de 1980 e 

1990,  apresentava uma das 
maiores taxas de suicídio do 
planeta e os pesticidas eram 
responsável por dois terços 
dessas mortes.

Mas o país asiático proi-
biu os produtos químicos 
considerados mais perigosos, 
o que resultou em uma queda 
de 70% no número de suicí-

dios entre 1995 e 2015.
Estima-se que 93 mil vi-

das foram salvas.  A OMS 
quer agora que outros países, 
incluindo a Índia e a Nigé-

Grupos favoráveis e con-
trários à flexibilização da le-
gislação sobre os produtos 
químicos discordam em rela-
ção ao título de que Brasil é 
o maior consumidor de agro-
tóxicos

O título atribuído ao 
Brasil de “maior consumidor 
de agrotóxicos do mundo” é 
motivo de discordância entre 
grupos favoráveis e contrários 
à flexibilização da legislação 
sobre os químicos. A repor-
tagem reuniu e analisou os 
principais levantamentos so-
bre o assunto para entender 
se há como bater martelo so-
bre a posição brasileira no uso 
de agrotóxicos mundial.

O principal dado sobre 
uso de agrotóxicos é o da Or-
ganização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricul-
tura (FAO, na sigla em in-
glês) feito pela consultoria de 
mercado Phillips McDougall. 
O trabalho é utilizado como 
referência tanto pelas indús-
trias do setor agroquímico, 
quanto por especialistas da 
área e ambientalistas.

O relatório compara o 
valor investido em pesticidas 
nos 20 maiores mercados glo-
bais em 2013 e atribui três 
rankings sob diferentes pers-
pectivas: em números absolu-
tos, número por área cultiva-
da e por volume de produção 
agrícola.

A pesquisa mostra que 
naquele ano o Brasil foi o 
país que mais gastou com 
agrotóxicos no mundo: US$ 
10 bilhões. Estados Unidos, 
China, Japão e França ficam, 
respectivamente, nas posições 
seguintes.

O segundo ranking divi-
de os gastos totais pela área 
cultivada, ou seja, o quanto é 
investido em agrotóxico por 
hectare plantado. Na lista o 
Brasil fica em sétimo lugar, 
com US$ 137 por hectare. 
Atrás de Japão, Coreia do 
Sul, Alemanha, França, Itália 
e Reino Unido.

O terceiro ranking mos-
tra quanto cada país gasta 

Afinal, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo?
com pesticidas tendo o ta-
manho da produção agrícola 
como referência. Para isso, 
são divididos os gastos abso-
lutos pelas toneladas de ali-
mento produzidos. O Brasil 
é o 13º da lista (US$ 9 por 
tonelada), que mais uma vez 
é liderada por Japão e Coreia 
do Sul.

O informe anual sobre a 
produção de commodities da 
FAO, divulgado em setembro 
do ano passado, mostrou que 
o Brasil é o terceiro maior 
exportador agrícola do mun-
do. Segundo o levantamento, 
no ano de 2016, o país era 
responsável por 5,7% da pro-
dução agrícola do planeta, 
abaixo apenas dos Estados 
Unidos, com 11%, e da União 
Europeia, com 41%.

Os dados brutos do levan-
tamento podem ser conferi-
dos em inglês no site da Con-
sultoria Phillips Mcdougall.O 
professor de Agroecologia do 
Instituto de Estudos Socio-
ambientais da Universidade 
Federal de Goiás (IESA/UFG) 
Adriano Rodrigues chama de 
“disputa de narrativa” a dis-
cussão em relação aos dados 
divulgados pela FAO.

“É justamente sobre a 
correlação da área produ-
tiva coberta e do volume de 
agrotóxicos. Somos o país que 
mais utiliza veneno no mundo. 
Porém, efetivamente, quando 
você considera a quantidade 
de hectares de área plantada 
no Brasil, que é muito grande, 
essa correlação nos faz cair no 
ranking”, pontua.

Já a pesquisadora Larissa 
Mies Bombardi, professora 
da Faculdade de Geografia da 
Universidade de São Paulo, 
questiona o cálculo feito no 
Ranking da FAO sobre uso 
de pesticida por hectare. Para 
ela, o dado que coloca o Brasil 
na sétima posição não reflete 
a realidade. “Quando se divi-
de o consumo de agrotóxico 
brasileiro pela área plantada 
você dilui esse volume gigan-
tesco. São considerados área 
cultivada regiões como de 

pasto, que são terras impro-
dutivas. Essa conta faz com 
que o Brasil fique lá embaixo 
no ranking”, explica.

Larissa é autora de um 
dos principais trabalhos bra-
sileiros recentes sobre o nos-
so consumo de pesticidas é o 
Atlas Geográfico do Uso de 
Agrotóxicos no Brasil e Co-
nexões com a União Europeia. 
O livro, publicado em 2017, 
traz levantamento de dados 
inédito sobre o consumo de 
agrotóxicos no Brasil (todos 
com fontes oficiais) e faz um 
paralelo com o que acontece 
na União Europeia. A autora 
compara a média de aumento 
mundial no consumo de agro-
tóxico com o brasileira, tendo 
como base os números de ven-
das de pesticida. Entre 2000 
e 2010, cresceu em 100% o 
uso de pesticidas no planeta, 
no mesmo período em que o 
aumento no Brasil chegou a 

quase 200%. Segundo a apu-
ração, cerca de 20% de todo 
agrotóxico comercializado no 
mundo é consumido no Brasil.

“Em termos de volume, 
desde 2008, Brasil e Estados 
Unidos revezam o primeiro 
lugar”, explica a professo-
ra, baseando-se em dados da 
própria indústria. A especia-
lista diz que há dificuldades 
em fazer rankings dos países 
que mais utilizam pesticidas, 
pois as nações utilizam dife-
rentes metodologias, o que 
dificulta comparações cien-
tíficas. Sobre o levantamento 
da FAO, Larissa explica que 
as informações são passadas 
para a organização pelo pró-
prios países.

“Não existe um monito-
ramento internacional para 
fazer a classificação”, pontua. 
Para o professor Universidade 
Federal de Goiás (IESA/UFG) 
Adriano Rodrigues, além de 

observar os números da FAO 
é necessários analisar os efei-
tos causados pelo contato com 
os agrotóxicos. “Mais impor-
tante do que apenas dizer 
se somos ou não os maiores 
consumidores, é mostrar as 
consequências desse uso tão 
grande. O Ministério da Saú-
de emite relatórios que quan-
tificam o número de intoxica-
ções no Brasil por exposição 
a agrotóxicos, mais de 80 mil 
notificações”, diz.

Os dados citados pelo 
pesquisador fazem parte úl-
tima edição do Relatório Na-
cional de Vigilância em Saú-
de de Populações Expostas a 
Agrotóxicos, publicado em 
2018, que traz um compilado 
de dados de 2007 a 2015. A 
publicação mostra que nes-
te período foram notificados 
84.206 casos de intoxicação 
no Brasil — em unidades de 
saúde pública e privada.
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O envenenamento por pesticidas é responsável       por um em cada cinco suicídios no mundo
Países que proibiram os agroquímicos registraram queda de 70% no número de suicídios na área rural. Já no Brasil, de janeiro a                      outubro, o Ministério da Agricultura já autorizou 382 novos registros de agrotóxico

o que é bom para os consu-
midores porque a agricultu-
ra vem usando produtos com 
mais baixa toxicidade. E mui-
to mais [seguro] para aqueles 
que manuseiam esses produ-
tos”, disse a ministra.

Um dos organizadores 
do debate, o deputado Ivan 
Valente (Psol-SP) criticou 
o atual ritmo de novos re-
gistros e de isenções fiscais 
para agrotóxicos.  “Naquela 
época, não se liberavam os 
agrotóxicos e [o agronegócio] 
precisava liberá-los e votar 
às pressas um projeto de lei 
aqui. O projeto foi votado na 
comissão e não precisou ir ao 
Plenário porque agora entrou 
o governo e vocês consegui-
ram liberar tudo na Anvisa. 
Não precisou de lei. Eu fico 
pasmo com isso. O Ministério 
do Meio Ambiente e a Anvisa 
liberam tudo”, disse Valente.

Já a ministra Tereza 
Cristina afirmou que a apro-
vação desse projeto de lei 
continua sendo importante 

para ampliar a segurança dos 
consumidores e dos produto-
res rurais. A Câmara também 
analisa uma proposta de po-
lítica nacional de redução de 
agrotóxicos (PL 6670/16), 
apoiada pelos ambientalistas.

Desinformação
O deputado Felipe Car-

reras (PSB-PE) manifestou 
preocupação com a paralisa-
ção do programa de análise 
de resíduos de agrotóxicos 
em alimentos (PARA) e com 
o nível de desinformação dos 
usuários quanto ao manuseio 
desses produtos.

Segundo dados do Censo 
Agropecuário do IBGE, 63% 
dos produtores rurais disse-
ram não ter recebido orien-
tação técnica sobre o uso de 
agrotóxicos.

O ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, ad-
mitiu a necessidade de foco 
em programas de capacitação 
dos pequenos agricultores. 
No entanto, Mandetta ex-

ria, sigam o exemplo do Sri 
Lanka, restringindo o acesso 
a pesticidas.

Já no Brasil, Ministros 
defendem liberação de novos 
agrotóxicos.

Em audiência na Comis-
são de Defesa do Consumi-
dor da Câmara dos Deputa-
dos, no  final de outubro de 
2019, os ministros da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, e 
da Agricultura, Tereza Cris-
tina, defenderam a liberação 
de novos registros de agro-
tóxicos no Brasil e negaram 
notícias de contaminação ali-
mentar.

De janeiro a outubro, o 

Ministério da Agricultura já 
autorizou 382 novos registros 
de agrotóxicos. Considerando 
o mesmo período desde 2005, 
esse é o maior ritmo de libe-
ração de produtos desse tipo. 
A ministra Tereza Cristina 
garantiu que há rigor nas 
análises prévias do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama) e da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa).

“Essa gestão não modi-
ficou nada na legislação. O 
rito dos registros continua 
exatamente o mesmo, mas 
hoje a fila andou na Anvisa, 

pressou confiança na qualida-
de do controle e fiscalização 
da Anvisa e demais órgãos.

“Estamos dando os passos 
com a segurança necessária 
para o momento e procu-
rando proteger cada um dos 
consumidores. Nós não temos 
nenhum elemento para ques-
tionar, duvidar ou achar que 
existe algum complô contra a 
saúde pública brasileira. Pelo 
contrário, estou muito con-
fiante que a gente está, a cada 
ano, aprimorando mais os 
nossos sistemas de controle”, 
disse o ministro.

Bioinsumos
Durante a audiência pú-

blica, a ministra da Agricul-
tura anunciou para novembro 
o lançamento do programa 
nacional de bioinsumos, a fim 
de ampliar o uso de defensi-
vos biológicos na agricultura. 
Segundo Tereza Cristina, os 
modelos convencional e orgâ-
nico são “complementares e 
não excludentes”.
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Como para quase tudo o 
que acontece em casa, existe 
uma receita caseira que você 
pode experimentar. Para aca-
bar com os cupins também. 
Veja as dicas:

Vinagre
A primeira tentativa de 

acabar com cupim em casa 
pode ser com o vinagre, o 
grande aliado da vida domés-
tica. Você deverá misturar 
água com vinagre, em partes 
iguais. Coloque essa mistura 
em um recipiente com tampa 
de spray e pulverize no bura-
co da madeira onde você per-
ceber que eles estão vivendo. 
Faça isso por alguns dias se-
guidos e observe o resultado.

Óleo de cravo
A segunda tentativa é 

com o óleo essencial de cravo-
-da-Índia. Misture 10 gotas 
em 100 mililitros de água e 
aplique no local da infestação 
com um pano. Passe 3. Óleo 
de laranja Você também pode 
optar por utilizar o óleo de 
laranja. Você pode aplicá-lo 
com água ou puro, em spray 
ou passando com um pano, 
conforme o local da infesta-
ção. Da mesma forma que nas 
demais dicas, aplique por al-
guns dias e observe se a infes-
tação diminui.

 
Borato de sódio
Esse é um outro produto, 

menos natural que os demais, 
mas que também funciona 
para matar cupins. É um pó 
branco que você aplica no lo-
cal da infestação. Quando os 
cupins comem, eles não con-
seguem mais se alimentar e 
vão morrendo. Pode comprar 
esse produto em farmácia de 
manipulação ou loja agrope-
cuária e cuidado para não dei-
xar perto de pets e crianças.

Inseticida
Por fim, o típico inse-

ticida, caso você não consi-

Como acabar com os cupins

ga resolver o problema com 
nenhum outro produto. Use 
uma versão líquida e siga cor-
retamente as instruções do 
fabricante. Ele é tóxico, então 
não deve ser usado em locais 
onde ficam os animais de esti-
mação e as crianças.

Como evitar que os 
cupins apareçam?

Como são insetos voado-
res, uma das formas de evitar 
que os cupins entrem em casa 
é instalando telas nas janelas. 
Assim, você pode deixá-las 
abertas o verão sem medo. 
Além disso, tome cuidado ao 
escolher a madeira que vai 
usar nos móveis e na casa. 
Procure escolher as que já são 
tratadas naturalmente, como 
jacarandá, peroba, ipê, aroei-
ra e maçaranduba.

Outra dica é fazer uso de 
verniz nos móveis de madei-
ra para que todas as frestas 
fiquem tampadas, impedindo 
que os insetos entrem e se 
instalem. 

Por fim, reviste todos os 
móveis e cantinhos de ma-
deira da casa com frequên-
cia, pois se houver qualquer 
infestação, quanto antes for 
detectada, mais fácil será de 
eliminar.

O que fazer em caso de 
infestação?

Se você perceber que está 
com uma verdadeira infesta-
ção, usar de todos os artifícios, 
naturais e industriais para 
acabar com cupim, e mesmo 
assim não resolver, só há uma 
solução. Vai ser necessário 
entrar em contato com uma 
empresa especializada em de-
detização de insetos. 

Eles vão lhe informar 
o que será necessário fazer 
para que possam eliminar os 
cupins, mas mesmo que dê 
trabalho e você precise sair de 
cada alguns dias, é melhor do 
que ter esses insetos comendo 
os seus pertences.

Alho com Leite de Coco, 
essa mistura não é bem co-
mum, porém tem inúmeros 
benefícios que poucos conhe-
cem. A propriedades desses 
dois podem ajudar em gripes, 
tosse, resfriados, ronco, asma, 
bronquite, pneumonia e ou-
tros problemas que afeta nos-
sos pulmões.

De fato, o leite de coco é 
considerado um “líquido va-
liosíssimo” principalmente 
em certas culturas. Os bene-
fícios da nutrição do leite de 
coco incluem a capacidade de 
fortalecer as defesas imuno-
lógicas do corpo, e assim se 
torna muito importante na 
prevenção de anemia, no lei-
te de coco podemos encontrar 
muito ferro e vitamina C o 
que é ótimo para quem está 
com deficiência em ferro.

Além disso Ainda ajuda 
na prevenção de vários tipos 
de doenças, como por exem-
plo colesterol, pode auxiliar 
na perda de peso, melhora a 
digestão e ainda pode ajudar 
a soltar o intestino, nesse post 

Se você gosta de exibir lá-
bios rosados e bonitos, mas só 
quer utilizar truques naturais 
para conseguir isso? Então vai 
adorar as dicas que vou te dar 
neste artigo. Não perca! Sem 
sombra de dúvidas, ter lábios 
rosados e carnudos naturais é 
o sonho de muitas mulheres, é 
o seu caso?

Use sementes de romã
Uma das remédio caseiro 

bem popular para clarear os 
lábios e torna-los rosados é o 
seguinte: Amasse as semen-
tes de romã, misture-as com 
creme de leite gelado para 
formar uma pasta, e depois 
aplique-a nos lábios. Esse 
processo deve ser repetido 
várias vezes por semana para 
tornar os lábios mais rosados 
gradualmente.

Pasta com cúrcuma
e leite
Uma pasta feita com uma 

colher de chá de pó de cúrcu-
ma (tempero popular india-
no) e uma gota de leite gelado 
pode tirar a descoloração dos 
lábios, deixando-os com um 
aspecto mais saudável e tam-
bém mais rosados. Aplique 
um pouco da pasta nos lábios 

Os benefícios de alho com leite 
de coco

vamos lhe ensinar uma recei-
ta super fácil usando o alho e 
o leite de coco.

Ingredientes
400 Ml de Leite de Coco; 

200 Ml de Água; 10 Dentes 
de Alho

Modo de Preparo
Em uma panela adicione 

o leite, a água e os dentes de 
alho esmagados e descasca-
dos, deixe até ferver. Deixe 
ferver em fogo baixo por 5 
minutos, após isso coe e beba 
um copo logo pela manha ain-
da em jejum, o restante que 

sobrar guarde na geladeira, 
pode ser conservado até três 
dias na geladeira.

Quando você for tomar 
você só vai precisar esquen-
tar a um copo na hora em que 
você for beber. Se você quiser 
pode adicionar uma colher de 
mel no copo.

Alertamos a todos que 
este site é meramente ilustra-
tivo, ou seja, ele não substitui 
um especialista, por isso, an-
tes de iniciar qualquer tipo de 
tratamento caseiro, seja este 
ou qualquer outro, que você 
procure primeiramente um 
profissional especializado.

Como ter lábios cor de rosa, a nova moda

e deixe por 5 minutos antes de 
tirá-la com água morna. Faça 
isso todos os dias por uma 
semana, e você já conseguirá 
notar uma grande diferença

 
Suco de beterraba
O suco da beterraba man-

cha naturalmente os lábios, 
deixando-os temporariamen-

te com uma cor clara de ce-
reja. Algumas pessoas dizem 
que suco de beterraba ajuda 
a escurecer os lábios gradual-
mente, quando aplicado com 
certa regularidade.

 Você pode usar suco de 
beterraba fresca ou em con-
serva – se você não se impor-
tar com o gosto.
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O tártaro para quem não 
sabe, é uma placa bacteriana 
de coloração amarelada que 
se acumula em volta dos den-
tes e com o tempo endurece 
o esmalte dos dentes, provo-
cam doenças nas gengivas e 
comprometem a saúde dos 
dentes.Claro que nada subs-
titui uma consulta ao den-
tista, mas se quiser manter 
seus dentes longe do tártaro, 
aí vai uma receita super eco-
nômica e fácil de fazer.

Água Oxigenada,
Sal e Bicarbonato
2 colheres de sopa de 

água oxigenada (10 volu-
mes); 1 xícara de água mor-
na; 1 xícara de água gelada; 
1/2 colher de sal grosso; 1 
colher de sopa de bicarbona-
to de sódio

Modo de Preparo
Em um recipiente mis-

ture o bicarbonato com sal.

Modo de Usar
Na hora de usar o pre-

parado, molhe a escova de 
dente na água morna. E em 
seguida escove os dentes sua-
vemente por 2 minutos, pas-
sando o preparado por todos 
os dentes. Depois disso mis-
ture a água oxigenada com 
o restante da água morna e 
bochechar por 1 minuto.

Preste bastante atenção, 
já que você não pode engolir 
essa mistura! Em seguida, 
você deve usar a escova de 
dente mais uma vez e finali-
zar com o fio dental. Então é 
só enxaguar a boca com água 
gelada.

Esse procedimento deve 
ser feito entre uma a duas 
por semana para garantir 
que o tártaro e a placa não 
apareçam. E a mistura cla-
reia os dentes à medida que 

Como remover o tártaro dos
seus dentes em casa

você vai repetindo a aplica-
ção.

Bicarbonato de Sódio
e Limão
Suco de 1 limão; 1 copo 

de água; 1 colher de bicarbo-
nato de sódio

Modo de Preparo
Em um recipiente mis-

ture bem os ingredientes 
e coloque dois goles desta 
mistura na boca, deixando 
agir por uns 10 minutos sem 
engolir. Em seguida, jogue 
fora a mistura e escove den-
tes como de costume. Esse 
procedimento deve ser reali-
zado uma ou duas vezes por 
semana.

Casca de Laranja
A vitamina C que a cas-

ca de laranja possui é um dos 
melhores agentes para frear 
o crescimento bacteriano e 
a acumulação de resíduos no 
esmalte dos dentes.

Ingrediente
1 casca de Laranja

Modo de Preparo
Pegue uma casca de la-

ranja fresca e esfregue a par-
te branca durante três minu-
tos sobre os dentes. Repita 
esse procedimentos todas as 
noites antes de dormir.

Creme Dental Caseiro
20 gotas de óleo essen-

cial de hortelã; 1/2 xícara de 
óleo de coco orgânico; 2 sa-
quinhos de estevia em pó; 2 
colheres de sopa de bicarbo-
nato de sódio

Modo de Preparo
Misture todos os ingre-

dientes em um recipiente de 
vidro hermético até conse-
guir uma pasta homogênea.

A receita de hoje é uma 
dica saborosa e aromática 
para você ter em casa e usar 
em seus pratos, mas também 
é perfeita para você presen-
tear seus amigos e familiares 
com muito charme e delica-
deza. Faça esse sal de vinho 
na sua casa.

O sal de vinho fica com 
uma cor incrível e pode ser 
usado para temperar carnes 
e diversos outros pratos, você 
também pode colocar o sal em 
um moedor para sal e usar o 
sal moído na hora para finali-
zar seus pratos.

Ingredientes
3 xícaras de vinho tinto 

seco; 1 xícara de sal grosso

Ingredientes
500g de beterrabas (es-

colha as menores ao comprar, 
pois cozinharão mais rápido); 
10 dentes de alho esmagados; 
1 punhado de alecrim; sal e 
pimenta do reino moída na 
hora; 10 colheres (sopa) de 
azeite de oliva; 10 colheres 
(sopa) de vinagre balsâmico

Modo de Fazer
Pré-aqueça o forno a 

180º. Corte as beterrabas (se 
forem maiores, como eram 
as minhas) ou as coloque in-
teiras, caso elas sejam do ta-
manho de uma bolinha de 
golfe. Abra o papel aluminio 
em uma assadeira, deixe o 

Sal de vinho, para cozinhar
e presentear

Modo de fazer
Coloque o vinho em uma 

panela alta, leve ao fogo mé-
dio e deixe ferver até reduzir 
mexendo com frequência.

A redução estará pronta 
quando o vinho estiver vis-
coso e cobrir bem as costas 
de uma colher, sem escorrer. 
Essa etapa leva de 15 a 20 mi-
nutos.

Quando o vinho estiver 
reduzido você pode desligar o 
fogo. Deixe a redução amor-
nar e acrescente o sal grosso, 
misture bem até que o sal es-
teja totalmente tingido, e que 
o sal tenha absorvido todo o 
vinho.

Forre uma forma grande 
com papel manteiga, cubra 

com mais uma camada de 
papel toalha e espalhe o sal. 
Coloque uma grade sobre a 
forma, cubra com um pano ou 
papel toalha (eu usei a grade 
do forno, assim você não man-
chará a sua toalha com vinho).

Deixe o sal desidratando 
por dois dias, mexendo com 
frequência e substituindo o 
papel toalha sempre que ele 
estiver úmido. Essa etapa vai 
liberar bastante umidade, 
quando se passarem os dois 
dias você terá um sal seco 
e pronto para ser usado em 
seus pratos. 

Guarde em vidros bem 
fechados ou coloque em um 
moedor de sal para finalizar 
seus pratos.

Aprenda a fazer a salada de beterrabas
assadas do Jamie Olivier

suficiente sobrando para que 
possas fechar como um pe-
queno envelope. Acomode as 
beterrabas, adicione todos os 
outros ingredientes. Feche o 
pacotinho e leve ao forno por 
mais ou menos 40-50 minu-
tos. Passado esse tempo, abra 

com cuidado, pois sairá vapor 
do pacote e pode queimar. 
Verifique se elas estão macias. 
Essa salada pode ser servida 
quente ou fria, ao seu gosto. 
Eu costumo dar mais uma re-
gada com azeite de oliva antes 
de servir.
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A manteiga de garrafa é 
um tipo de produto regional, 
muito utilizado no nordeste e 
no norte/nordeste do estado 
de Minas Gerais. É um pro-
duto advindo da agricultura 
familiar, produzida em baixa 
escala por pequenos produ-
tores, comercializada em fei-
ras livres, isenta de impostos, 
embalagens padronizadas e 
sistemas de comercialização 
sofisticados. O processo de 
fabricação dessa manteiga é 
artesanal, sem controle das 
etapas do processamento, in-
clusive do tempo e da tempe-
ratura utilizada para adequa-
da fusão do produto, o que 
explica a falta de uniformida-
de do mesmo.

A manteiga de garrafa, 
é obtida de forma artesanal, 
através do batimento e fusão  
do creme de leite pela elimi-
nação quase total da água.Ela 
é apresentada na forma líqui-
da a temperatura ambiente, 
já que o creme é obtido por 
aquecimento, e a parte líquida 
é recolhida na forma de man-
teiga de garrafa. Pode ocorrer 
separação de fase entre a gor-
dura insaturada (líquida) e a 
gordura saturada (cristaliza-
da à temperatura ambiente). 
As partes mais sólidas, com 
maior concentração de áci-
dos graxos saturados, não são 
aproveitadas. Isso, inclusive é 
o que diferencia o estado físi-
co da manteiga de garrafa, ao 
contrário das manteigas tra-
dicionais.

No que se refere a com-
posição, esta manteiga é pra-
ticamente constituída por li-
pídios, o que lhe confere uma 
baixa atividade de água, per-
mitindo um tempo maior de 
prateleira, contém também 
um elevado valor calórico.

De acordo com dados do 
IBGE, a Tabela de Composi-
ção Nutricional de Alimentos 
Consumidos no Brasil, 100g 
de manteiga contém 215 mg 
de colesterol, o valor apresen-
tado é o mesmo para os dois 
tipos de manteiga.Porém, al-
guns estudos consideram que 
a fabricação da manteiga de 
garrafa, por ser empregada 
temperatura alta no processo, 
favorece a formação de áci-
dos graxostrans.E o consumo 
desses ácidos graxos na dieta 
diminuem o nível do coleste-
rol-HDL e elevam o LDL, que 
são parâmetros bioquímicos 

O que é e como fazer a manteiga 
de garrafa

considerados na avaliação da 
qualidade da dieta.Pois quan-
do há uma elevação dos níveis 
de LDL, influencia o aumento 
do colesterol.

Armazenada em garrafa 
de vidro, como próprio nome 
diz, deve ser consumida em 
até 2 meses.

Você pode usá-la como a 
manteiga, espalhando no pão, 
por exemplo, sendo também 
utilizada como um ingredien-
te de diversos pratos regio-
nais. Apresenta sabor carac-
terístico, levemente rançoso e 
aroma delicado.

Benefícios práticos
do uso da manteiga
de garrafa
Não se deteriora rapida-

mente, podendo durar cerca 
de 2 meses na geladeira para 
aumentar a validade e evitar 
mofo.

É livre de lactose do lei-
te e da caseína (proteína do 
leite), facilmente digerível às 
pessoas sensíveis a lactose.

Suporta temperaturas 
mais elevadas, pois os produ-
tos sólidos do leite, inflamá-
veis, já foram removidos.

Contém mais triglicé-
rides de cadeia média, o que 
pode facilitar a digestão, me-
lhorar a função mitocondrial 
e reduzir doença cardiovascu-
lar, diabetes, câncer, doenças 
auto-imunes, aterosclerose e 
epilepsia.

Seu consumo reduz tri-
glicérides e eleva o HDL co-
lesterol.

Tem maior concentração 
de ácido butírico (ácido graxo 
saturado) do que a manteiga, 
o que promove maior prote-
ção imunológica e ação an-
ti-inflamatória, podendo ser 
excelente no caso da Síndro-
me do Cólon Irritável.

Para produzir a mantei-
ga de garrafa, o ideal é que se 
use manteiga sem sal, feita de 

leite de vacas criadas a pasto. 
Melhor ainda se for originária 
de vacas que produzem o leite 
A2

Com o uso do leite cru e 
de vacas a pasto se terá me-
lhor nível nutricional e menor 
risco de contaminação por 
hormônios de crescimento, 
antibióticos e patógenos co-
muns às operações de confi-
namento.

Quando se usa mantei-
ga de vaca criada confinada, 
alimentada com grãos, como 
milho e soja, transgênicos, 
haverá uma má digestão des-
ses elementos pelas vacas, 
pois os grãos comprometem a 
ecologia intestinal, induzindo 
a doenças e comprometendo 
a composição nutricional da 
carne e do leite.

Preparando sua própria 
manteiga de garrafa
1ª Usar manteiga sem sal, 

de preferência crua (não pas-
teurizada), de gado a pasto e 
se possível originária de leite 
A2

2ª Coloque um pote de 
500 g de manteiga em uma 
panela, derreter lentamente 
a manteiga sem sal em fogo 
baixo.

3ª Quando começar a fer-
ver vigorosamente, reduza o 
fogo e comece a retirar a es-
puma branca que borbulha à 
superfície, inclinando a pane-
la se necessário.

4ª. Continue cozinhando 
em fogo brando até que sobre 
somente o líquido claro, cor 
de mel.

5ª Desligue o fogo, deixe 
esfriar um pouco, por cerca 
de 30 minutos, e na sequência 
retire as impurezas e resídu-
os da manteiga, despejando-a 
através de uma gase em um 
frasco que possa ser tampado 
hermeticamente.

Pronto! Agora é só apro-
veitar todos os benefícios!

É fácil de fazer e você 
pode preparar receitas do-
ces e salgados com ele por-
que resultado fica idêntico 
ao do creme de leite indus-
trializado. Faça e comprove!

Ingredientes
1 litro de leite integral; 

6 colheres de sopa de amido 
de milho; 3 colheres de sopa 
de margarina sem sal; 1 cai-
xa de creme de leite

     
Como fazer

Creme de leite caseiro que 
rende muito

Saque aquelas garrafas 
de vidros lindas que você 
não sabe como usar? Resol-
vida a questão: use para ar-
mazenar sua coleção de óle-
os para cozinha saborizados 
e medicinais.

Basta colocar muitas 
folhas (sem o talo)  de  ale-
crim. Se quiser pode combi-
nas com uns dentes de alho e 
pronto, você vai ter um óleo 
aromatizado para fazer seu 
arroz e surpreender a todos.

Em uma panela, mistu-
re o amido de milho com o 
leite. Leve ao fog, mexendo 
sempre até engrossar bem. 
Deixe esfriar coberto com 
filme plástico em cima.

No liquidificador, bata 
bem o creme frio, a marga-
rina e o creme de leite. 

Guarde em potes bem 
fechados na geladeira e 
utilize no estrogonofe, em 
doces, recheios e mousses. 
Rendimento: 1,5 litro de 
creme de leite.

Faça seus próprios óleos
saborizados

Escolha suas ervas me-
dicinais preferidas como 
a  cheirosa sálvia,  coentro 
fresco,  gengibre ralado, 
manjerição, pimentas diver-
sas, salsa, tomilho e muitas 
outras. Você pode fazer al-
gumas combinações que lhe 
agrade. 

O impostante é ir expe-
rimentando e ver o que você 
mais gosta e o resultado me-
lhor para seus assados e re-
ceitas especiais. Saúde!


