
Proteja a saúde da sua família de 
químicos tóxicos em produtos de limpeza 
Aprenda como fazer seus próprios produtos domésticos de limpeza.  
 

O Grupo Mulher Brasileira convida você para comparecer a um 
workshop gratuíto sobre “Limpeza Natural”. Você vai aprender como 
fazer produtos de limpeza seguros para sua casa ou negócio.  
 
Compareça a esse workshop GRATUÍTO para:  

• Aprender sobre os benefícios para a saúde pela redução    
dos produtos tóxicos de limpeza  
 • Descubra quanto dinheiro você pode poupar fazendo seus 
próprios produtos usando ingredientes domésticos comuns 
• Veja, na prática, demonstrações de como produzir seu próprio produto de 
limpeza para sua casa ou negócio  

 
 

                       ** Teremos babá ** Pizza ** Sorteio de 10 kits de limpeza **  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando: Segunda-feira, 9 de abril de 2012, das 17:00 às 19:30 horas 
Onde: UMass Lowell | Inn & Conference Center 

50 Warren St. Lowell, MA 01852 
 

Confirme com Maria Scholl no Maria_s@turi.org ou 978-934-4964.  
O workshop é gratuîto, mas o espaço é limitado.  
Por favor, ligue para reservar sua vaga e nos ajudar a planejar bem.  
(O treinamento sera feito em ingles, mas as treinadoras falam em português). 
Workshop patrocinado pelo Instituto de Redução do Uso de Toxicos (TURI).



Sobre o Grupo Mulher Brasileira e a Cooperativa Vida Verde:  
 
 
O Grupo Mulher Brasileira foi criado em 1995 por um grupo de mulheres interessadas em discutir o que é 
ser mulher imigrante neste país. O Grupo é agora composto por mulheres de várias idades e profissões. 
Elas tem diferentes envolvimentos com a comunidade: são avós, mães, donas de casa, faxineiras, 
garçonetes, estudantes, consultoras de beleza, babás, educadoras e profissionais da saúde. O Grupo 
Mulher Brasileira está em Allston e recebe suporte estrutural da Aliança de MAPS. A Missão do Grupo 
Mulher Brasileira é promover o empoderamento das mulheres brasileiras e da comunidade brasileira da 
área de Boston area.  
 
O Grupo Mulher Brasileira é uma organização não-governamental fundada pelo Instituto Nacional de 
Saúde e Segurança (NIOSH) em parceria com a Tufts University, Boston Women’s Fund, Resist and 
University of Massachusetts Lowell. 
 
A Cooperativa Vida Verde apoia faxineiras brasileiras em seu ambiente profisisonal, criando uma 
comunidade e promovendo métodos seguros e saudáveis para o meio ambiente. A Cooperativa é grupo 
de 18 mulheres e 1 homem treinadas sobre alternativas de limpeza que não prejudicam o meio ambiente 
e protejam a saúde delas e de suas clientes. Nós fazemos produtos de limpeza com ingredientes naturais 
e todos os produtos tem etiquetas listando os ingredientes e fornecendo instruções de uso. 
Nós somos comprometidas com a proteção do meio ambiente, usamos produtos não toxicos  e 
ensinamos outras pessoas a usar produtos verdes, encorajando-as a mudar de produtos de limpeza 
tóxicos para verdes . Nos últimos 7 anos nós treinamos mais de 300 pessoas na comunidade brasileira e 
divulgamos nosso trabalho na sociedade americana e entre outros grupos étnicos dos Estados Unidos. 
As receitas que usamos foram testadas pelo Laboratório de Limpeza do Instituto de Redução do Uso de 
Tóxicos, da UMass em Lowell. 
 

 
 
 
 
Sobre TURI:  
 

 
O Instituto de Redução do Uso de Tóxicos (TURI) da Universidade de Massachusetts em Lowell propõe 
soluções e ferramentas para ajudar a fazer da Comunidade um local mais seguro e sustentável para se 
viver e trabalhar. 
 
Estabelecido pelo Ato de Redução do Uso de Tóxicos em Massachusetts (TURA) em 1989, TURI 
colabora com negócios, organizações comunitárias e agências governamentais para a redução do uso de 
químicos tóxicos, proteger a saúde pública e ambiental e estimular a competitividade entre os negócios 
de Massachusetts. 
 
O nosso programa doméstico e comunitário ajuda organizações, como o Grupo Mulher Brasileira, a 
sensibilizar para os perigos dos químicos tóxicos usando e introduzindo alternativas seguras nas 
comunidades, através do suporte à educação e ao treinamento. 
 


