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BRASÍLIA ILUMINADA

CAPITAL DA ESPERANÇA

SEJAM MUITO BEM-VINDOS/AS À JORNADA DO
CIDADÃO CONSCIENTE – EDIÇÃO RESSIGNIFICAR!

Para quem já leu a Jornada do Cidadão Consciente – edições Inspirar e Engajar, o Brasília
Iluminada apresenta agora a edição Ressignificar!
É possível ressignificar formas de pensar e agir, acessando nossa incrível capacidade criativa
e inovadora? Acreditamos que sim, e convidamos a todos para um fantástico mão-na-massa!
Já falamos, mas não custa reforçar: nossa inspiração traz como referência a Agenda 2030 dos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, pois acreditamos na visão ampla de
sustentabilidade proposta, e, também na força e na contribuição de cada cidadão – daquele
que busca se posicionar como responsável pela melhoria da sua jornada e da coletividade.
Afinal, um mundo mais justo, igualitário, equilibrado é o que desejamos!
Sejamos hoje, agentes de transformação e inspiração por um mundo melhor!

Reflexões necessárias e urgentes: consumo consciente e qualidade de vida!!!
Por que consumir alimentos sem uso de agrotóxicos?
Porque trata de um alimento produzido em total harmonia com a natureza, pois é o resultado
de um sistema de produção agrícola que busca trabalhar de forma equilibrada o solo e os
recursos naturais - água, plantas, animais, insetos, rotatividade do solo, etc.
São produzidos sem o uso de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, reguladores de crescimento
e aditivos para a alimentação animal. E também visa a saúde do trabalhador do campo e do
consumidor final.
Não se esqueça: o produto que é verdadeiramente orgânico, biodinâmico ou agroflorestal tem
o selo de certificação!

Não confundir!
- Alimento integral nem sempre é orgânico!
- Hidropônico não é orgânico!
- Alimentos transgênicos não são orgânicos!
Atenção aos impactos gerados pelo consumo de alimento produzido com agrotóxico. Esses
impactos dizem respeito à saúde do agricultor e também dos consumidores!
ÓRGÃO/SISTEMA

EFEITOS NO ORGANISMO

Sistema nervoso

Síndrome asteno-vegetativa, polineurite, radiculite, encefalopatia, distonia
vascular, esclerose cerebral, neurite retrobulbar, angiopatia da retina

Sistema respiratório

Traqueíte crônica, pneumofibrose, enfisema pulmonar, asma brônquica

Sistema cardiovascular

Miocardite tóxica crônica, insuficiência coronária crônica, hipertensão,
hipotensão

Fígado

Miocardite tóxica crônica, insuficiência coronária crônica, hipertensão,
hipotensão

Rins

Albuminúria, nictúria, alteração do clearance da uréia, nitrogênio e
creatinina

Trato gastrointestinal

Gastrite crônica, duodenite, úlcera, colite crônica (hemorrágica, espástica,
formações polipóides), hipersecreção e hiperacidez gástrica, prejuízo da
motricidade

Sistema hematopoético

Leucopenia, eosinopenia, monocitose, alterações na hemoglobina

Pele

Dermatites, eczemas

Olhos

Conjuntivite, blefarite

Fonte: OMS

Ainda sobre o consumo consciente de alimentos
O Brasil é campeão mundial em desperdício de alimentos. Todo ano, joga na lata de lixo o
equivalente a 12 bilhões de reais em comida, quantidade suficiente para sustentar 30 milhões
de pessoas. Dos 43,8 milhões de toneladas anuais de lixo geradas no país, 26,3 milhões são
de comida. O esbanjamento começa no plantio e se repete na colheita, no transporte, na
armazenagem, em supermercados, feiras, restaurantes, despensas e cozinhas.
Muitas vezes não percebemos, mas, todos os dias, deixamos de consumir uma quantidade
considerável de vitaminas presentes nos alimentos. Casca de ovo, sementes de abóbora, etc.
Inúmeros são os exemplos de “restos” de alimentos de alto teor vitamínico que, na
preparação de refeições, acabam indo parar na lata de lixo
Inúmeros são os exemplos de “restos” de alimentos de alto teor vitamínico que, na
preparação de refeições, acabam indo parar na lata de lixo.
Para termos uma ideia do que costumamos perder, apenas 100 gramas de rama de cenoura
têm 25,5 mg de ferro e essa quantidade é o dobro da necessidade diária de ferro para um
adulto. Essa parte da cenoura, além de ajudar na conservação do legume, pode ser usada
posteriormente na preparação de arroz ou saladas.
Aproveitamento de sobras de alimentos: essa é a ideia.

Veja abaixo algumas deliciosas receitas que podem ser feitas com as sobras de alimentos:

Pó de Casca de Ovo
Separe a casca, ferva por cinco minutos e seque ao sol. Bata no liquidificador e depois passe
por um pano fino. Deve ficar como pó. Utilize uma colherinha nos refogados, sopas, arroz,
feijão, molhos, etc.. O pó de casca de ovo é riquíssimo em cálcio, nutriente importante para o
crescimento e prevenção da osteoporose, na gravidez e amamentação.

Talos de Agrião
Faça bolinhos ou refogados com carne moída.

Folhas de Brócolis ao Forno
600 g de folhas de brócolis (1 pé)
2 ovos batidos
2 colheres (sopa) de margarina
¼ xícara (chá) de farinha de rosca
2 colheres (sopa) de queijo ralado
sal à gosto
Cozinhe um pouco as folhas de brócolis com sal e escorra. Misture a farinha de rosca com a
margarina derretida e junte todos os outros ingredientes, menos o queijo ralado que deve ser
salpicado por cima. Asse em forno moderado por 30 à 40 minutos.

Cascas de Goiaba
Faça bolinhos ou refogados com carne moída.

Cascas da Maçã
Utilize-as no preparo de sucos e chás.

Doce de casca de Maracujá
Lave 6 maracujás, descasque-os deixando toda a parte branca e dura com água. Deixe de
molho de um dia para outro. Escorra, coloque em uma panela com 2 xícaras de açúcar e 3
xícaras de água. Deixe apurar. Se desejar acrescente canela.

Folhas de Couve-Flor
Prepare sopas com folhas desta hortaliça.

Bolinhos de Folhas de Beterraba
1 copo de talos e folhas lavadas e picadas
2 ovos
5 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de água
Cebola picada
Sal à gosto
Óleo para fritar
Bata bem os ovos e misture os outros ingredientes. Frite os bolinhos em óleo quente e
escorra em papel absorvente.

Folhas de Uva
Podem ser enroladas com carne moída e servidas com molho de tomate.

Doce de Casca de Banana
5 copos de cascas de banana nanica, bem lavadas e picadas
2 1/2 copos de açúcar.
Cozinhe as cascas, em pouca água, até amolecerem. Retire do fogo, escorra, reserve o caldo
do cozimento e deixe esfriar. Bata as cascas e o caldo no liquidificador e passe por peneira
grossa. Junte o açúcar e leve novamente ao fogo lento. Mexendo sempre, até o doce
desprender do fundo da panela.

Aperitivo de cascas de Batata
Cascas de batata
Óleo e sal.
Lave as cascas e frite-as em óleo quente, até ficarem douradas e sequinhas. Tempere à gosto.

Pó de Folha de Mandioca
A folha de mandioca é rica em vitaminas e ferro. Seque as folhas de mandioca na sombra e
depois bata no liquidificador. Use uma pitada de sal ao preparar um prato.

Molho de cascas de berinjela para massas
2 dentes de alho picados
3 colheres (sopa) de óleo
2 copos de cascas de berinjelas cortadas em tiras de 1 cm de largura.
1 1/2 copo de água
Sal e pimenta do reino à gosto
1 colher (chá) de orégano
4 tomates sem pele e sem sementes ou
6 colheres (sopa) de polpa de tomate.
Doure o alho no óleo. Junte as cascas de berinjelas e refogue por 5 minutos. Junte a água, o
sal, a pimenta do reino, o orégano e os tomates. Cozinhe por uns 5 minutos até engrossar
ligeiramente. Dá para meio pacote da massa de sua preferência.

Bolinho de talo de Brócolis
2 xícaras (chá) de talos de brócolis cozido
2 ovos
1 cebola média picada
Sal à gosto
6 colheres (sopa) de farinha de trigo
Óleo para fritar.
Bata no liquidificador os talos cozidos juntamente com os ovos. Retire e misture os
ingredientes restantes. Frite as colheradas em óleo quente.

Rama de Cenoura
Com o ramo de cenoura, experimente preparar bolinhos, sopas, refogados e enriquecer tortas
e suflês .

Ramas de Cenoura Crocantes
1 xícara de farinha de trigo
1 colher (sopa) de óleo
Sal a gosto
30 raminhos de folhas de cenoura
Óleo para fritar
Misture a farinha com o óleo, o sal e 1/2 xícara de água. Passe ligeiramente os raminhos na
massa sem cobrí-los totalmente e frite no óleo quente.

Doce de Casca de Melancia
Cascas de 1/2 melancia
1/2 kg. de açúcar
Cravo à gosto
Canela em pau à gosto
Remova a parte verde da casca, passe a polpa branca pelo ralador grosso e reserve. Misture o
açúcar com 1/2 copo de água, junte cravo, canela e faça uma calda deixando ferver por 10
minutos .

Patê de talos de Legumes
2 colheres de talos de beterraba e de espinafre
1 copo de ricota ou maionese
Sal e pimenta à gosto.
Bata tudo no liquidificador. Sirva gelado.

Pudim de casca de Goiaba
1 copo de suco de casca de goiaba
1 copo de água
2 colheres bem cheias de maisena
3 colheres bem cheias de açúcar.
Dissolva a maisena, junte os demais ingredientes e misture bem. Leve ao fogo mexendo
sempre até engrossar. Despeje em forma umedecida e leve à geladeira.

Geleia de casca de Abacaxi
Cascas de um abacaxi
4 copos de água
Açúcar, o quanto baste
3 colheres bem cheias de maisena
Lave com uma escovinha as cascas do abacaxi. Bata as cascas junto com a água no liquidificador. Passe por uma peneira. Junte o açúcar e a maisena dissolvida. Leve ao fogo e deixe
cozinhar bem. Despeje em pirex previamente umedecido. Sirva gelado.

Doce de Casca de Abacaxi com Côco
Casca de 1 abacaxi picada
2 xícaras (chá) de açúcar
1 pacote de 100g de côco ralado
1 colher (sopa) de margarina
Descasque 1 abacaxi, lave a casca e ferva com um pouco de água.
Bata a mistura no liquidificador e coe.
A parte que ficou na peneira leve ao fogo em uma panela e acrescente o açúcar, o côco, a
margarina e o cravo, se quiser.
Mexa sempre até desprender do fundo da panela. Dá 16 porções.

Kri-Kri de Laranja ( Tangerina, Limão )
Cascas de laranja
açúcar a gosto
farelo de trigo torrado 2,00 colheres ( sopa )
Cortar as cascas de laranja em tirinhas de meio centímetro. Trocar de água até perder o
amargo. Colocar uma medida de cascas de laranja, bem enxutas, para 1/2 medida de açúcar.
Levar ao fogo, mexendo sempre. Quando começar a engrossar a calda, acrescentar o farelo e
continuar a mexer até açucarar. Guardar em latas.

Doce De Cascas De Mamão
Cascas de mamões maduros 6,00 mamões bem lavados
açúcar 3,50 xícaras
Deixe de molho na água as cascas dos mamões de um dia para outro.
Pique-as, coloque-as numa panela e deixe ferver, acrescentando as cascas sempre que
levantar fervura. Troque a água a cada fervura. Na quarta vez, deixe cozinhar por dez minutos. Deixe esfriar, bata no liquidificador adicionando uma xícara ( chá ) de água e passe por
peneira. Leve ao fogo com açúcar até dar o ponto (quando desprender do fundo da panela).

Doce De Cascas De Banana
Cascas de banana nanica ( lavadas e picadas ) 5,00 xícaras ( chá )
açúcar 5,00 xícaras ( chá )
Cozinhe as cascas em pouca água até amolecerem. Retire do fogo, escorra, reserve a água e
deixe esfriar. Bata as cascas e a água no liquidificador e passe por peneira grossa. Junte o
açúcar e leve novamente ao fogo, mexendo sempre, até desprender do fundo da panela.

Assado de cascas, talos ou folhas
4 xícaras (chá) de cascas bem lavadas, picadas e cozidas.
2 colheres (sopa) de queijo ralado.
1 xícara (chá) de pão amanhecido molhado no leite.
1 cebola pequena picada.
1 colher de sopa de óleo.
2 ovos batidos.

Cheiro verde e sal a gosto.
Bata as cascas cozidas no liquidificador ou passe por peneira. Coloque a pasta obtida numa
tigela e misture o restante dos ingredientes. Unte um pirex com óleo ou margarina, despeje a
massa e leve para assar até que esteja dourada. Sirva quente. Use para este prato, cascas de
abóbora japonesa, ou chuchu, folhas de beterraba, cenoura, nabo, rabanete, etc.; ou talos de
agrião, beterraba, couve, brócolis, etc.; refogados ou cozidos.
Fontes: http://www.apoema. com.br/receitas. htm e livro “Diga não ao desperdício” Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo.
E PARA FECHAR: nossa Jornada do Cidadão Consciente traz inspirações para a diversão para a
criançada...
A seguir, disponibilizamos várias dicas de atividades de arte-educação para sensibilizar a
criançada. Convide seu filho, sobrinhos, alunos e mãos-na-massa!

Receitas de papel machê com jornal e papietagem
Bere Adams
PAPEL MACHÊ (com jornal)
Ingredientes:
- papel jornal
- farinha de trigo
- água
- cola ou grude
- vinagre
Modo de fazer:
- Rasgar o papel jornal em pedaços pequenos (nunca cortar para não enfraquecer as fibras) e
deixar de molho durante alguns dias para se diluir, ou bater no liquidificador - para cada meio
jarro do liquidificador colocar três punhados espremidos de papel picado (esta medida não
força o aparelho).
- Escorrer bem a água podendo ser utilizada uma peneira ou pano, espremer a polpa, juntar
um pouco de farinha de trigo e cola até dar uma boa consistência na massa. Colocar vinagre
para conservar.

- Modelar conforme a proposta e a criatividade.
Materialcolocar no sol.
- Deixar secar - se for possível,
- Após secar, pintar.
PAPIETAGEM
Papietagem é uma antiga técnica que consiste na sobreposição de diversas camadas de jornal
com cola caseira (grude) São coladas, uma a uma, várias camadas de papel. Esta técnica serve
para a confecção de diferentes objetos, desde formas simples de uma só face como pratos,
bandejas, potes, até esculturas mais elaboradas.
Modo de preparar:
- Rasgar jornal em pedaços - o tamanho varia de acordo com a peça que deseja criar(nunca
cortar para não enfraquecer as fibras).
- Colar, várias camadas de papel rasgado sobre uma base - conforme a intenção do objeto
(pode ser um balão cheio, papel jornal amassado ou potes plásticos.
- Deixar secar.
- Retirar a base.
Pintar.
Cola caseira - para cada colher de sopa de farinha de trigo, usar uma xícara de água;
dissolver e levar ao fogo mexendo constantemente para não embolar e para maior
durabilidade do grude recomendam o uso de algumas gotas de pinho sol ou formol.
BILBOQUÊ
Material:
1 copo de papel ou plástico usado (ou uma garrafa pequena de refrigerante cortada ao meio)
Barbante
1 folha de papel usado
Fita crepe
Tinta guache
Como fazer:
Amasse o papel até formar uma bolinha. Envolva a bolinha de papel com fita crepe e pinte.
Corte cerca de um metro de barbante e cole uma das pontas na bolinha, com fita crepe. Pinte o
copo e faça um furinho na base. Passe o barbante pelo furinho (de fora para dentro do copo),
dê um nó e use fita crepe para fixar. O objetivo desta brincadeira é segurar o copo com uma
das mãos e tentar colocar a bolinha dentro, sem tocar nela.

TEATRO DE BONECOS
Material:
1 caixa de sapatos
Palitos de churrasco
Papel
Canetas coloridas
Estilete
Fita adesiva
Como fazer:
Peça para seu filho imaginar uma história. Peça, então, para ele desenhar os personagens
dessa história. Recorte cada personagem e cole na extremidade dos palitos com fita adesiva.
Em seguida, ele deverá desenhar o cenário onde acontece essa história, no fundo da parte
interna da caixa de sapatos. Agora apoie a caixa na mesa, em uma das faces laterais, com o
cenário ao fundo? cuidado para não deixá-lo de cabeça para baixo. Posicione-se de frente para
o desenho e, com o estilete, faça uma abertura na face da caixa que está apoiada na mesa (a
abertura deve ser paralela ao fundo da caixa, onde está o desenho, e deve ter cerca de três
centímetros de largura em toda a sua extensão). Através dessa abertura, a criança coloca os
palitos (por baixo) e movimenta os bonequinhos de um lado para o outro do cenário. Agora é
só fazer uma linda apresentação!
DOMINÓ
Material:
Revistas velhas
Papelão
Caneta
Tesoura
Como fazer:
Folheie revistas velhas, escolha 28 figuras pequenas e recorte. Corte o papelão em 28
retângulos de 5 cm X 10 cm. Faça um risco dividindo cada retângulo em duas metades. Em uma
metade, será colada uma figura. Na outra, será escrito o nome de uma outra figura. Faça isso
em todas as peças, certificando- se de escrever os nomes de todas as figuras. O jogo vai
começar! Coloque uma peça na mesa e distribua as demais entre os participantes. Um de cada
vez, os jogadores devem encaixar o nome à imagem correspondente ou vice-versa, até que
não sobre mais nenhuma peça na mão.

CASINHA DE BONECAS
Material:
Caixas de fósforos
Cola branca
Papel sulfite
Lápis de cor
Como fazer:
Você já imaginou quantas coisas dá para fazer com caixas de fósforos? Se você empilhar três
caixas, poderá ter uma cômoda com gavetas! Se colar uma caixa perpendicular à outra, elas
viram um lindo sofá. Três caixas coladas uma à outra, horizontalmente, viram uma cama.
Enfim, é possível "mobiliar" vários cômodos apenas com este material. Antes de montar os
móveis, cubra-os com papel sulfite, para poder pintar e desenhar os detalhes de cada objeto
Material:
10 garrafas plásticas (de refrigerante)
Jornal
Fita Crepe
Cartolina
Caneta
Como fazer:
Corte pequenos pedaços de cartolina e numere-os de 1 a 10. Com a fita crepe, fixe cada
número em uma garrafa. Amasse algumas folhas de jornal até formar uma bola e passe
bastante fita crepe envolvendo a bola, para deixá-la firme e pesada. Pronto! Disponha as
garrafas como se fossem os pinos do boliche (uma fileira com quatro bolas, uma com três
bolas, uma com duas bolas e a última com uma bola só, bem na frente).
A uma distância de pelo menos cinco metros, a criança rola a bola no chão, em direção às
garrafas, para tentar derrubá-las. A pontuação é calculada de acordo com os números
correspondentes às garrafas que forem derrubadas. Quem somar mais pontos em cinco
rodadas, vence. A cada rodada, as garrafas devem ser recolocadas no lugar, mas em posições
diferentes, e sem que a criança possa visualizar os números.
QUEBRA-CABEÇA
Material:
1 imagem retirada de revista ou jornal
Cola
Papelão
Tesoura

Como fazer:
Recorte um pedaço de papelão do tamanho da imagem que seu filho escolheu. Cole a imagem
no papelão e espere secar. Corte o papelão em pedaços quadrados ou triangulares, do mesmo
tamanho ou de tamanhos diferentes, conforme você preferir. Para brincar, é só embaralhar as
peças e tentar reconstruir a figura.
VAI E VEM
Material:
2 garrafas de refrigerante
Tampas coloridas de xampu ou de material de limpeza (lavadas e secas)
Fio de varal (2 pedaços de 3m)
Fita crepe
Como fazer:
Corte cada garrafa no meio. Você vai utilizar as metades de cima, isto é, as que têm gargalo.
Passe os dois fios por dentro de uma metade, do gargalo para o centro. Em seguida, passe os
fios pela outra metade, do centro para o gargalo. Encha as metades com as tampinhas coloridas, para dar um visual bonito, e passe fita crepe para juntar as duas partes das garrafas,
formando um cilindro. Dê um nó nas extremidades de cada fio. Duas crianças participam dessa
brincadeira, cada uma fica de um lado, segurando uma ponta do fio em cada mão. Conforme
elas abrem e fecham os braços, o cilindro desliza pelo fio de um lado para o outro.
DINOSSAURO
Material:
2 garrafas de refrigerante vazias
1 caixa de sapatos
Fita crepe
4 caixas de fósforos
Jornal
Cola
Tinta colorida
1 caixa vazia de filme fotográfico
Como fazer:
Corte as duas garrafas no meio e separe as metades de cima (que têm os gargalos). Junte
essas duas metades pela parte recortada, com fita crepe, formando um cilindro. Esse será o
corpo do dinossauro.

Encaixe a caixa de filme fotográfico em um dos gargalos e cole com fita crepe, esse será o
focinho do dinossauro. Com fita crepe, fixe as caixas de fósforos no corpo do dinossauro, duas
de cada lado, formando as patas.
Desmonte a caixa de sapatos e use o papelão para recortar um triângulo comprido, que será
a cauda. Fixe a cauda no outro gargalo, também usando fita crepe. Use o papelão para fazer
também a crista do dinossauro, no formato que você quiser (pode ser triangular ou ondulado),
e fixe a crista nas costas do dinossauro. Por fim, corte o jornal em pedaços, passe na cola e vá
grudando em toda a superfície do dinossauro, em várias camadas. Espere a cola secar. Agora,
é só pintar o dinossauro de verde e desenhar os olhinhos, a boca e outros detalhes na cor
preta ou vermelha.
BALÃO
Material:
1 bexiga
Jornal
Cola branca
Barbante
Fita crepe
1 caixa pequena
Como fazer:
Encha a bexiga, que vai servir como molde para a construção do balão. Corte o jornal em
pedaços e faça camadas de jornal sobre a bexiga, usando cola para grudar uma folha na
outra mas sem colar o papel na bexiga. Faça pelo menos dez camadas de jornal. Espere secar
bem. Estoure a bexiga e retire-a de dentro do balão.
Corte quatro pedaços de barbante, de 20cm cada. Grude cada pedaço, com fita crepe, na parte
interna do balão. Fixe as outras extremidades dos barbantes na caixa, uma em cada face.
Pinte a caixa e o balão, coloque um bonequinho ou um bichinho de pelúcia dentro e pronto! É
só voar...
Fontes: http://www.apoema. com.br/receitas. htm e livro “Diga não ao desperdício” Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo.

E A JORNADA CONTINUA...
Existem vários outros temas e conteúdos para desbravarmos, por isso, compartilhamos
algumas boas fontes de consulta para você continuar sua pesquisa e aprendizagem.

https://www.estrategiaods.org.br/
https://www.sociomotiva.com/pt-BR
https://www.ecycle.com.br/3874-pegada-carbono.html
https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php
www.mudeomundo.com.br
https://www.akatu.org.br
www.planetanatural.com.br
https://www.pensamentoverde.com.br
www.anabbrasil.org
www.cbcs.org.br
www.hortinha.com.br
https://orientando.org/o-que-significa-lgbtqiap/
https://diaspora.black/
http://www.wwf.org.br/participe/acao/ajude_divulgar/pecas_para_tv_radio/

Existem vários outros temas e conteúdos para desbravarmos, por isso, compartilhamos
algumas boas fontes de consulta para você continuar sua pesquisa e aprendizagem.
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