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Minério de ferro, batata e carne bovina pesam 

na alta do IPA de junho 

 
Disponível em: https://br.noticias.yahoo.com/min%C3%A9rio-ferro-batata-carne-bovina-
pesam-alta-ipa-115600032--finance.html 
 
Data: 29/06/2015 
 
Na passagem de maio para junho, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), apurado 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou de 0,30% para 0,41%, com forte 
contribuição de Bens Finais. Esse grupo passou de uma variação de 0,50% para 0,60% 
na mesma base de comparação. 
No estágio final da produção, os principais responsáveis pela aceleração foram o 
subgrupo alimentos in natura, cuja taxa de variação passou de -2,62% para 1,80%. 
Excluindo-se os subgrupos alimentos in natura e combustíveis, o índice de Bens Finais 
(ex) registrou variação de 0,51%. Em maio, a taxa foi de 0,95%. 
O índice referente a Bens Intermediários dentro do IPA apresentou desaceleração, ao 
sair de 0,81% em maio para 0,36% em junho. O principal responsável pelo movimento foi 
o subgrupo materiais e componentes para a manufatura, cuja taxa de variação passou de 
0,92% para 0,30%. Vale destacar que o índice de Bens Intermediários (ex), calculado 
após a exclusão do subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, variou 0,39%, 
ante 0,79%, em maio. 
No estágio inicial da produção, o índice do grupo Matérias-Primas Brutas variou 0,24%, 
em junho. Em maio, o índice registrou variação de -0,60%. Os itens que mais 
contribuíram para este movimento foram: soja (em grão) (-4,07% para -0,44%), aves (-
3,60% para 0,98%) e suínos (-6,18% para 6,98%). Em sentido oposto, destacam-se: 
cana-de-açúcar (1,10% para -0,72%), bovinos (0,87% para -0,26%) e algodão (em 
caroço) (11,53% para 1,95%). 
 
Principais influências 
De acordo com a FGV, entre as maiores influências de alta no IPA de junho estão 
minério de ferro (de 4,16% para 5,90%), batata-inglesa (de 10,46% para 20,72%), carne 
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bovina (de 3,21% para 2,58%), ovos (de -11,04% para 4,58%) e adubos e fertilizantes (-
2,83% para 3,93%). 
Já na lista de maiores influências negativas estão tomate (de 11,23% para -17,10%), 
milho em grão (de -7,46% para -4,21%), farelo de soja (de -7,64% para -3,78%), 
mandioca (aipim) (de -5,26% para -6,28%) e arroz em casca (de -0,96% para -3,67%). 

 
 

Produtores de batata do Canadá em busca de 
sabotadores: "Estas são as pessoas realmente 

más' 
 
Disponível em: http://www.theguardian.com/world/2015/jun/30/canada-potatoes-food-
terrorism-prince-edward-island 
 
Data: 30/06/2015 
 
Um surto misterioso de "terrorismo alimentar" - pinos e pregos encontrados dentro 
batatas Prince Edward Island - levou as autoridades a oferecer uma recompensa de US $ 
500.000 para dicas. 
 

 

 
A zona pitoresca rural do Canadá mais conhecido como a casa idílica de Anne of Green 
Gables agora está lutando por sua vida econômica contra um surto misterioso da alegada 
"terrorismo alimentar". 
Os agricultores prósperos de Prince Edward Island, no Golfo de St Lawrence têm 
oferecido uma recompensa de CAN $ 500.000 (US $ 400,000) para obter dicas que 
levam à convicção da pessoa ou pessoas que inseriram os pinos e as unhas em batata 
cultivada na ilha. Uma vez que a sabotagem começou em outubro passado, adulterados 
batatas Prince Edward Island foram encontrados em supermercados em quatro 
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províncias canadenses diferentes, desencadeando o que foi descrito como o mais grave 
crise desde a conquista britânica de Acadia em 1710. 
"É o terrorismo de alimentos", disse agricultor da ilha da batata Alex Docherty. "As 
pessoas que fazem isso são covardes. Estas são as pessoas realmente más ". 
Os sabotadores também estão tendo um impacto importante sobre a economia local, 
onde o cultivo e processamento dos tubérculos é uma indústria de bilhões de dólares, 
completada no verão por turistas japoneses ansiosos para visitar muitos santuários da 
ilha dedicado à sua amada "ruivo Anne". 
"As famílias camponesas de todo o mundo trabalham tão duro para produzir alimentos e 
para ter algo como isto acontecer é realmente desanimador", disse Docherty, presidente 
do Conselho de batata Prince Edward Island. "Queremos que os covardes sejam 
capturados e tratados em toda a extensão da lei." 
 
O destacamento local do canadense real polícia montada (RCMP) têm vindo a investigar 
a adulteração, uma vez que começou em outubro passado, ajudado pela oferta de uma 
recompensa de 100 mil dólares por agricultores agricultores. Frustrado pela falta de 
resultados, os agricultores levantaram a oferta dramaticamente esta semana, oferecendo 
US $ 500.000 para quaisquer dicas que levam à convicção dos tamperers antes de 15 de 
agosto. 
"Nós não estavam recebendo qualquer conclusão a este", acrescentou Docherty. "O 
edifício do pressão, as pessoas querem um fim a isso." 
"Nós não estamos indo tomar este deitado", acrescentou Greg Donald, gerente geral da 
Batata Conselho PEI, o grupo de agricultores que ofereceu a recompensa. "Nós 
gostamos de pensar que crescem algumas das melhores batatas no mundo neste 
pequeno lugar, e nós não vamos deixar isso prejudicar a nossa reputação." 
Os políticos também se apressaram o resgate, com um total de US $ 2 milhões para 
ajudar os agricultores insulares e processadores para equipar as suas operações com 
detectores de metal. "O objetivo de todos é para manter a confiança dos consumidores 
no nosso produto de batata de classe mundial", disse o ministro federal de Gail Shea. 
A crise surgiu pela primeira vez quando um número não revelado de agulhas foram 
encontradas em batatas expedidas das fazendas Linkletter bem conhecidas em 
Summerside em outubro, interrompendo a produção imediatamente. Foi o primeiro 
ataque que já ocorreu na América do Norte, de acordo com o gerente da fazenda Gary 
Linkletter. 
"Como um cervo nos faróis, você não sabe o que está bater em você", disse ele ao 
Guardian. A família, desde então, instalado no valor de várias centenas de milhares de 
dólares em equipamento de detecção de metais e retomou batatas de envio. 
"Nós temos um monte de equipamentos e ter grande confiança no que estamos fazendo 
agora", disse Linkletter. "Mas tem sido uma despesa grande e uma grande distração de 
outras coisas que precisam ser feitas." 
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Até agora, 40 das 250 fazendas de batata da ilha tem instalado equipamento similar, de 
acordo com Donald. "É difícil ver a oportunidade agora, mas lançando a moeda vamos ter 
as batatas mais seguras do mundo", disse ele. 
Nesse meio tempo, os agricultores permanecem conteúdo para deixar as mounties para 
pegar seu homem. 
"A RCMP não me diz como fazer crescer as batatas para que eu não diga a eles como 
fazer a sua investigação", disse Docherty. 

 
A história por trás da batata irlandesa 

 
Disponível em: http://pulse.ng/food/know-your-food-get-the-history-behind-irish-potato-
id3924583.html 
 
Data: 30/06/2015 

 

 
 
De acordo com Kitchenchef.com, eles são chamados de Batatas irlandesas porque se 
parecem com batatas - mas eles não são realmente irlandês em tudo. 
Batata tornou-se o único alimento básico na Irlanda em 1600 porque ele fez muito bem 
com seu solo frio. Mas em 1845, após três semanas de tempo chuvoso, a cultura da 
batata irlandesa começou a morrer. As folhas e, posteriormente, os tubérculos foram 
infectados com um fungo conhecido como a doença de batata Blight (Phytophthora 
infestans), que levou à morte de cerca de 1,5 milhões de irlandeses (população original 8 
milhões) entre 1846-1851. 



26/2015  

 

 

Batata Doença Blight (Farminguk) 
 
 

No entanto, Batata só tem para a Irlanda em 1590 a partir das montanhas dos Andes do 
Peru e extremo noroeste da Bolívia e se espalhou para o resto do mundo pelos 
conquistadores espanhóis para se tornar um alimento básico em muitos países. 
Ela foi originalmente chamado Patata , mas quando ele foi levado de volta para Europa e 
eventualmente chegou a Inglaterra, o nome foi mudado para 'potato' 
 

 

Batata foi originalmente chamado Patata pelos colonizadores espanhóis (Greenme) 
 
Agricultores irlandeses rapidamente descobriram que eles prosperaram no solo úmido 
legal de seu país com muito pouco trabalho. Um acre de campo de batata fertilizado 
poderia produzir até 12 toneladas de batatas, o suficiente para alimentar uma família de 
seis pessoas durante um ano com sobras para os animais da família. 
Por 1800, batata tornou-se o alimento básico nas regiões mais pobres, com mais de três 
milhões de camponeses irlandeses subsistiu exclusivamente no vegetal que é rico em 
proteínas, carboidratos, minerais e vitaminas como a riboflavina, niacina e vitamina C. 
camponeses irlandeses tornaram-se mais saudável do que camponeses na Inglaterra ou 
na Europa onde o pão, muito menos nutritivos, era o alimento básico. 
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Plantação da batata irlandesa na Irlanda - camas de batata 
(bonnieplants) 

 
Agricultores irlandeses utilizavam uma técnica de plantio 'cama preguiçoso' antiga 
chamada cama de batata . Usando uma pá simples, que primeiro marcou longas linhas 
paralelas no solo cerca de quatro pés afastados ao longo de toda a trama. Entre as 
linhas, eles empilharam uma mistura de esterco e conchas esmagadas, em seguida, 
entregou o sod circundante para isso, deixando a grama virou de cabeça para baixo. 
 
Hoje, batata ( Solanum tuberosum ) é a quarto maior planta de colheita produzida no 
mundo, atrás de trigo, arroz, milho e, mas quando comparada com estas três cereais, a 
sua produção (cerca de 225-285000000 toneladas métricas) ocorre em 10% da área. 
As espécies são cultivadas em 126 países (dados de 1980), embora a Europa e da 
antiga União Soviética continha 70% da área global de batata. Uma área na Suíça produz 
42 toneladas por hectare, e outros altos rendimentos provenientes dos Países Baixos e 
Israel. Cinco bilhões de libras de batatas fritas são feitas em cada ano! 
As Batatas entraram na África através de colonos, que os consumidos como um vegetal 
em vez de como um amido de grampos. Os fazendeiros locais resistiram às Batatas que 
acreditavam que elas eram venenosas, mas depois colonialistas promoveram as batatas 
como um alimento de baixo custo e, portanto, tornou-se um símbolo da dominação. Ela 
rapidamente se tornou alimento básico em países como Ruanda , Uganda e Quênia .
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JANELA PANE BATATA FRITA 
#SUNDAYSUPPER 

 
Disponível em: http://www.grumpyshoneybunch.com/2015/06/window-pane-potato-
chips.html 
 
Data: 28/06/2015 

 

 
 

ESTES CROCANTES BATATAS FRITAS ASSADAS SÃO UMA FORMA INCRÍVEL 
PARA IMPRESSIONAR SEUS CONVIDADOS EM SUA PRÓXIMA FESTA. OS SEUS 

FAVORITOS ERVAS FRESCAS EM CAMADAS ENTRE DUAS FATIAS FINAS DE 
IDAHO® BATATAS ASSADAS COM UM POUCO DE SAL MARINHO PARA UMA 

PERFEIÇÃO TORNANDO UMA BATATA FRITA UMA COISA DE BELEZA! 
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Você pode fazer muitas coisas com batatas. Elas podem engrossar suas sopas, fazer um 
grande prato de queijo de batatas au gratin, e um bom prato de batatas fritas em casa. 
 

 
 

A primeira vez que vi esses Window Pane batata frita fiquei impressionado. Tanto é 
assim que eu sabia que um dia iria fazê-los eu mesmo. Eu nunca percebi que 
provavelmente seria cerca de 6 anos mais tarde! Eu não sei o que me levou tanto tempo, 
finalmente, fazê-los, mas estou muito feliz que eu fiz! 
 

 

Estes são tão fáceis de fazer, tudo o que você precisa é de uma mandolina na 
configuração mais fino, algumas deliciosas batatas Idaho®, algumas de suas ervas 
favoritas, e um pouco de sal! Siga as instruções abaixo para fazer essas deliciosas 
batatas fritas crocantes e, nesse meio tempo, me diga, qual é a sua receita de batata 
Idaho® favorito ? 
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INGREDIENTES 
- 2-3 batatas grandes Idaho®, cortado na configuração mandoline mais fino 
- Ervas frescas variadas, tais como endro, manjericão, cebolinha, sálvia e 
- Sal Marinho 
- Spray Para Cozinhar 
 
INSTRUÇÕES 
Forno de pré-aquecimento a 400 graus. 
Fatie as batatas em fatias finas. Deite fatias de batata na toalha alinhada na folha de 
papel e cubra com mais toalhas de papel. Deixe descansar por 5 minutos. 
Assadeira linha com papel de pergaminho. Coloque uma fatia de batata em cima do 
pergaminho e coloque um pedaço de erva em cima da fatia de batata. Capa erva com 
outra fatia de batata. Spray de topos de batatas fritas com spray de cozinha e cubra com 
outra folha de papel pergaminho. Coloque uma panela pesada em cima do pergaminho 
coberto batatas chips. Eu usei o meu pan bar grés. 
Coza batatas fritas por 25 minutos. Retire a panela pesada de cima de batatas fritas e 
batatas fritas sobre transformar. Coloque pergaminho e pan de volta em chips de batata e 
retorne ao forno por mais 5 minutos ou até dourar. 
Mova fichas para um arrefecimento rack e deixe esfriar. 
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Batata frita, pipoca, miojo: veja 'bombas' de 
gordura trans 

 
Disponível em: http://saude.terra.com.br/gordura-trans-batata-frita-pipoca-e-miojo-sao-
bombas,d66587f5da1f3b33c5142b92c8acb73fr17bRCRD.html 
 
Data: 02/07/2015 
 

Gordura trans aumenta o colesterol ruim e diminui o bom, prejudicando a saúde 
 

Você sabia que um pacote de batata frita vendido em restaurantes fast food pode ter 8 g 
de gordura trans? Se optar depois por uma fatia de bolo industrializado, são mais 4,5 g. 
Três biscoitos recheados contam com 2,1 g, mas é comum não aguentar a tentação e 
comer logo o pacote todo. Até o aparente inofensivo cream cracker pode ter 4,1 g de 
gordura trans em seis unidades. Os números parecem baixos? Mas não são! A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) orienta que a sua ingestão não ultrapasse 1% do 
valor calórico da dieta . Com um consumo médio 2 mil calorias por dia, a quantidade não 
pode passar de 2 g! Assim, a junção dos produtos forma uma verdadeira “bomba” de 
gordura trans.  

 

 

 
O prejuízo à saúde é tanto que o governo dos Estados Unidos anunciou neste mês que o 
uso de gordura trans não é seguro e que os produtos devem ser retirados do mercado do 
país em um prazo de três anos. “Muitas marcas de alimentos já optaram por retirar de 
suas composições a gordura trans, exatamente pelo claro malefício que ocasiona à 
saúde”, disse a endocrinologista Flávia Junqueira, da Clínica Goa Health Club. 



26/2015  

 

 
Mas, afinal, você sabe o que é gordura trans? Trata-se de um ácido graxo transverso 
obtido a partir de um processo químico, que pode ser natural (quando ocorre no 
estômago de animais) ou industrial (quando óleos vegetais líquidos são transformados 
em gorduras sólidas por meio da adição de hidrogênio), como informou a 
endocrinologista Flávia. Na indústria, é utilizada para melhorar a consistência do alimento 
e aumentar sua durabilidade. 

 
O consumo regular não traz benefícios e ainda prejudica a saúde. “Pode aumentar o 
colesterol ruim e diminuir o bom, elevando as chances de se obter uma placa de gordura 
em veias ou artérias, tendo como consequência um infarto ou derrame. Também 
desencadeia processos inflamatórios no corpo, sendo que a maioria das doenças tem 
origem inflamatória, como obesidade, diabetes, câncer , artrite”, alertou a médica 
nutróloga Silvia Santamaria Correa da Fonseca. 

 
“Há ainda redução da produção de gorduras benéficas como as insaturadas, que são 
responsáveis pela boa saúde do coração, do sistema nervoso e pela produção de alguns 
hormônios”, acrescentou a nutricionista Maiara Fidalgo, da Fluyr Saudável — Clínica de 
Combate à Dor e ao Estresse. 

 
A endocrinologista Flávia deixou claro que não é possível mensurar o impacto metabólico 
de determinada porção de gordura trans, já que o gasto calórico e a predisposição 
genética para patologias são individuais. “O ideal é evitar ao máximo o consumo 
excessivo, pois nosso corpo não foi preparado para ingerir a gordura trans. Existe uma 
incapacidade do organismo em eliminá-la e ela fica armazenada, causando grandes 
malefícios”, comentou Maiara. “O ideal é substituir os alimentos industrializados por 
preparações caseiras”, acrescentou a nutróloga Silvia. 

 
E a nutricionista Maiara faz um alerta sobre os rótulos dos alimentos. “Uma quantidade 
menor ou igual a 0,2 g de gordura trans em uma porção é considerada uma quantidade 
não significativa pela legislação e pode ser declarada no rótulo como ‘zero’, ‘0 g’ ou ‘não 
contém’ pelo fabricante. Isso significa que a quantidade é pequena o suficiente para não 
ser declarada na porção, mas existe no produto, principalmente se considerarmos o 
pacote inteiro”, revelou. “Evite alimentos que tenham gordura hidrogenada em sua lista 
de ingredientes, isso é sinal de gordura trans”, completou. 

 
 

Confira abaixo as quantidades de gordura trans presentes em alguns itens 
industrializados disponíveis nos mercados, reveladas pela endocrinologista Flávia: 

 



26/2015  

 

1 – Batata frita – 8g de gordura trans em 1 pacote médio de fast food 
 

 
Troque por batata assada em casa. 

 

2 - Biscoito cream cracker - 4,1 g de gordura trans em 6 unidades 
 

 
 

A endocrinologista Flávia recomenda substituir por cookies integrais enriquecidos com 
castanha. 

 
3 -  Batata chips – 3 g de gordura trans em 1 pacote pequeno (42,5 g) 

 

 
Troque a batata chips por chips de soja ou por legumes fatiados e assados em casa. 
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4 - Macarrão instantâneo - 1,6 g de gordura trans em 1 pacote 
 

 
A endocrinologista Flávia indica substituir o produto por macarrão à base de milho sem glúten. 

 

5 - Biscoito recheado – 2,1 g de gordura trans em 3 biscoitos 
 

 
Substitua por biscoitos feitos com cereais integrais, como ensinou a endocrinologista Flávia. 
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Juju Salimeni come batata frita e fã diz: 'Nunca 
pensei que veria essa cena' 

 
Disponível em: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2015/06/juju-salimeni-surpreende-
fas-ao-postar-foto-comendo-batata-frita.html 
 
Data: 29/06/2015 
 

 
 

Juju Salimeni é conhecida por seu foco e dedicação para manter o corpo seco. Por isso, 
a assistente de palco do "Legendários" surpreendeu os seus seguidores, neste domingo, 
28, ao postar uma foto onde ela aparece comendo batata frita. "Aproveitando o último dia 
da comilança sem fim!! Amanhã to de volta à realidade... Mas valeu a pena, To gorda e 
feliz", escreveu ela em seu perfil no Instagram. 
Os seguidores questionaram a assistente de palco do "Legendários": "Nunca pensei que 
fosse ver uma cena dessa", disse um fã. "Outro dia assim só em 2016, né?", falou outro. 
"Não acredito que ela come batata frita. Meu deus", postou a seguidora. 
Vale lembrar que, no mês passado, Juju fez um dieta radical para participar da Arnold 
Classic 2015. Ela passou Juju dois meses se preparando: "Estou há dois meses 
comendo só frango e inhame. A última vez que bebi água foi ontem. Estou há 24 horas 
sem líquido", contou ela. Ela merece, gente! 
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