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Circulação No 15 da Graciema, 40 da Graciema, Capela da Glória, Capela das Almas, Capela das neves, Capela Santíssima 
Trindade, Capela Santa Lúcia, Ceará da Graciema, Linha Borghetto, Linha São Gabriel e Garibaldina

Dia de campo para discutir tratamentos 
preventivos e renovação de vinhedos

O pesquisdor Lucas Garrido, da Embrapa Uva e Vinho, está elaborando para os primeiros dias de abril a realização de dois encontros  para apresentação de resultados de estudos. Página 03

Banco do Brasil tem que devolver dinheiro a 
agricultores que fizeram financiamento em 90
Um erro cometido pelo Governo Federal há 27 anos está prestes a ser corrigido. O Superior Tribunal de Justiça de-
cidiu que o Banco do Brasil terá que devolver os valores cobrados a mais dos produtores rurais que fizeram finan-
ciamentos em março de 1990. No Plano Collor o BB aplicou correção monetária de 84,32% sobre o saldo devedor, 
quando o correto seria aplicar índice de 41,28%. Página 02
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Um erro contra os agricultores cometido pelo Governo Federal há 27 
anos está prestes a ser corrigido. O STJ (Superior Tribunal de Justiça) deci-
diu que o Banco do Brasil terá que devolver os valores cobrados a mais dos 
produtores rurais que fizeram financiamentos em março de 1990. Naquela 
ocasião, logo após a edição do Plano Collor, a instituição aplicou correção 
monetária de 84,32% sobre o saldo devedor, quando o correto seria aplicar 
índice de 41,28%. 

 De acordo com a assessora jurídica da Folha  de Piedade, advogada 
Cristina Massarelli do Lago, a Justiça determinou que o banco devolva todo 
o dinheiro pago indevidamente, corrigido pelo fator de correção monetária 
prevista na tabela de Cálculos da Justiça Federal. O montante deverá ter, 
ainda, a inclusão de juros moratórios. Até 11 de janeiro de 2003 – data da 
vigência do Novo Código Civil –, a taxa mensal é de 0,5%. A partir desse dia, 
a majoração passou a 1% ao mês.

 
Quem recebe 

 Têm direito à restituição, todos os produtores rurais que tinham finan-
ciamentos agrícolas junto ao BB, corrigidos pela Caderneta de Poupança, 
emitidos antes de março de 1990 e pagos após essa data. Nos casos em que 
as diferenças do Plano Collor foram renegociadas e acabaram sendo incor-
poradas a saldos devedores ainda não quitados, os lavradores têm direito 
ao expurgo desses valores da conta, com a recomposição do saldo devedor 
original.

 Cristina alerta que os agricultores prejudicados durante o Plano Collor 
precisam ajuizar uma ação judicial contra o Banco do Brasil. Segundo ela, o 
ideal é que o produtor tenha cópia da cédula rural e dos comprovantes de 
liberações e pagamentos, pois com esses dados é possível a reconstituição 
da conta e o cálculo do valor exato a ser devolvido.

 Caso o produtor possua algum documento que comprove a existência 
de financiamento em seu nome, é possível pedir judicialmente que o banco 
entregue os que faltarem. Uma alternativa é fazer uma busca junto ao Cartó-
rio do Registro de Imóveis, pois as cédulas rurais são de registro obrigatório.

 
Prazo reaberto 

 A advogada informa que embora o fato gerador do conflito tenha ocor-
rido há quase três décadas, o direito à restituição ainda não prescreveu. Ela 
explica que a ação civil pública tramita há mais de 20 anos no Judiciário, 
mas o prazo foi reaberto, permitindo ao produtor apresentar o seu cálculo e 
executar o crédito sem discussão de mérito.

 A decisão aguarda o julgamento de embargos declaratórios interpostos 
pelos réus – Banco do Brasil, União Federal e Banco Central –, o que, de acor-
do com Cristina, deve ocorrer com alguma brevidade, para que então possa 
ser executada. “Quanto à reversão, me parece muito difícil, uma vez que  já 
foram apreciadas todas as questões com clareza no acórdão”, pondera.

 A assessora jurídica do jornal acrescenta que foi declarada a repercus-
são geral do tema, “visto que já havia reiteradas decisões do STJ sobre o 
mesmo tema.

Banco do Brasil tem que devolver 
dinheiro a agricultores

 O STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que o Banco do Brasil terá que devol-
ver os valores cobrados a mais dos produtores rurais que fizeram financiamentos 
em março de 1990
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O pesquisdor Lucas Garrido, da 
Embrapa Uva e Vinho, está elaboran-
do para os primeiros dias de abril a re-
alização de dois encontros  para apre-
sentação de resultados de estudos.

  Segundo o pesquisador “ob-
servamos que depois das colheitas o 
agricultor gralmente não faz nenhum 
trabalho em seu vinhedo e as folhas 
caem precocemente, o que vai refletir 
em qualidade na próxima safra”

 O pesquisador quer mostrar aos 
agricultores da  região, dois experi-
mentos realizados em propriedades 
de Faria lemos e Tuiuty, onde trata-
mentos preventivos  não deixam as 
folhas das videiras cairem precoce-
mente, beneficiando a planta.

 Outro trabalho que o pesquisa-
dor quer compartihar a experiência 
é com relação à  renovação de vi-
nhedos. “Frequentemente ouvimos 
dos agricultores que as plantas estão 
morrendo e que não adianta plantar. 
Vou provar com este experimento que 
estou trabalhando há três anos nestas 
duas propriedades, que  há condições 
de conseguir  renovação de vinhedos 
de forma eficaz”, destaca o pesquisa-
dor.

Logo após a colheita os vinhedos 
iniciam uma etapa de transição entre 
o período vegetativo/produtivo e um 
período de repouso, conhecido como 
dormência. Nesta etapa, ao longo 
do outono, as videiras são estimula-
das a este estado de dormência pela 
redução no comprimento do dia e, 
principalmente, pelas primeiras fren-
tes frias, com temperaturas próximas 
ou abaixo de 7°C. Quando a planta 
recebe esses estímulos, as folhas co-
meçam a senescer, perdendo a função 
de fixação de carbono (fotossíntese) 
e caem. Portanto, enquanto a videira 
ainda não recebeu os primeiros frios 
do outono, as folhas que estão sadias 
e funcionais são capazes de produzir 
reservas, as quais são importantes 
para a manutenção da planta durante 
o inverno e para o crescimento inicial 
da videira na primavera. Essas reser-
vas são estocadas nos ramos, troncos 
e principalmente nas raízes da videira.

O processo de senescência das 
folhas no outono é devido à ação de 
hormônios vegetais, tais como ácido 
abscísico e etileno. Estes hormônios 
também são acumulados pela planta 
em condições de estresses físico/quí-
micos, como falta de água, excesso de 
água (alagamento), toxidez por algum 
composto presente no solo (ex.: ex-
cesso de cobre, resíduos de herbicida, 
etc), mas também por estresses bió-
ticos, como excesso de produção por 
planta, presença de vírus ou presença 
de fungos que promovem doenças de 
raiz, de tronco ou doenças foliares 
(ex.: míldio). Portanto, se as plantas 
no vinhedo já apresentam ao longo 
do ciclo condições de estresse, certa-
mente a vida útil das folhas será muito 
reduzida nesta etapa pós-colheita e as 
plantas serão suprimidas em reservas, 
em vigor e em potencial de produção 
nos ciclos seguintes. Diante destas co-
locações, é imprescindível o cuidado 
sanitário das plantas ao longo do ciclo 
para que sejam também favorecidas 
nesta etapa pós-colheita. Isto torna-se 
ainda mais importante em anos com 
alta pluviosidade, como ocorreu na 
última safra.

Em virtude de que os cloroplas-
tos das folhas são degradados no 
processo de senescência, as folhas 
da videira perdem a cor verde e se 
tornam amareladas no outono. Essa 
tonalidade amarelada é típica para 
variedades que produzem uvas bran-
cas. Já nas variedades de uvas tintas, 

Na Região Sul do Brasil a renova-
ção de vinhedos tem sido dificultada 
pela pouca disponibilidade de novas 
áreas para plantio, à implantação do 
novo Código Florestal e ao elevado va-
lor das terras. 

Em muitos casos, o replantio da 
videira em áreas anteriormente ocupa-
das por esta cultura tem se revelado 
um grande desafio pela ocorrência das 
chamadas “doenças de áreas de re-
plantio” ou “desordens do replantio”, 
acarretando em grande declínio e mor-
te de plantas, que resulta em aumento 
do custo de implantação e, até mes-
mo, inviabilidade dos novos plantios. 

Um conjunto de fatores contribui 
para esses problemas, entre os quais 
destacam-se o excesso de cobre nos 
solos resultante de décadas de fungi-
cidas à base desse elemento químico; 
adubações desequilibradas; utilização 
de material vegetativo de baixa quali-
dade sanitária; acúmulo de patógenos 
e pragas da videira no solo; utilização 
excessiva de herbicidas e má drena-
gem da área. 

Com a utilização de tecnologias 
integradoras,  a Embrapa busca esta-
belecer novos vinhedos produtivos em 
áreas de replantio de pequenos produ-
tores da Região Sul do Brasil. A partir 
da seleção de áreas de replantio de 
vinhedos nos estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná, que 
apresentam grandes problemas de 
desenvolvimento das plantas, serão 
implantados experimentos visando a 
correção de desequilíbrios contidos no 
solo, como a alta incidência de fungos 

Dia de campo pós colheita e renovação de vinhedos

pelo fato de possuírem uma elevada 
concentração de antocianinas nos te-
cidos, as folhas senescentes apresen-
tam colorações que variam do verme-
lho ao roxo ou violáceo, dependendo 
do pH do meio. É importante destacar 
que o processo de senescência geral-
mente se distribui de modo uniforme 
entre as plantas do vinhedo. Quando 
ocorrem variações de senescência e 
antecipações de quedas foliares em 
manchas ou reboleiras, é importante 
que o viticultor verifique as causas. 
Certamente, estes sintomas estão 
associados a algum fator de estresse, 
como a incidência de doenças fúngi-
cas , pragas, viroses, deficiências nu-
tricionais ou problemas na região de 
enxertia da planta.

Se parte significativa do parreiral 
está amarelada ou avermelhada e ob-
servam-se plantas com as folhas com 
coloração mais escura que àquela típi-
ca da senescência natural, destoando 
do restante do vinhedo, estas plan-
tas podem estar afetadas por viroses 
ou situadas em solo com excesso de 
nitrogênio, resultante da presença 
excessiva de matéria orgânica ou 
adubação mineral desequilibrada. Em 
qualquer caso, é importante marcar 
as plantas com coloração diferenciada 
a fim de monitorá-las no ciclo seguin-
te. Este monitoramento consiste em 
observar o vigor e a produtividade 
destas plantas na safra, assim como 
realizar exames do tecido vegetal em 
laboratório para detectar possíveis 
doenças ou deficiências nutricionais. 
Outro sintoma que o produtor deve 
estar atento é a queda precoce de fo-
lhas. Nesse caso, a causa mais prová-
vel é a incidência de doenças da par-
te aérea, como a mancha-das-folhas, 
causada pelo fungo Pseudocercospo-
ra vitis (Figura 3) e o míldio, causada 
pelo fungo Plasmopara viticola (Figu-
ra 4).

Em termos da fase de senescên-
cia dos órgãos de parte aérea da vi-
deira, a mancha-das-folhas, causada 
pelo fungo Pseudocercospora vitis 
(anamorfo de Mycosphaerella perso-
nata) é a principal doença a ser con-
trolada no vinhedo. A razão deste 
controle reside no fato de que, se a 
copa não estiver protegida, o proces-
so de senescência pode ser bastante 
acelerado, e, por essa aceleração, a 
planta pode deixar de manter folhas 
ativas para fotossíntese e mobilização 
de reservas de carboidratos para as 
raízes. Assim, manter o vinhedo sem 
proteção para mancha-das-folhas, no 
período de pós-colheita, em sucessi-
vas safras, pode acarretar no enfra-
quecimento das plantas e aumento 
de suscetibilidade das mesmas para 
outras doenças. Em termos gerais, o 

controle da mancha-das-folhas pode 
ser feito pela aplicação de fungicidas 
usados para o controle do míldio, ex-
ceto os cúpricos.

Além da coloração foliar, nes-
ta etapa de transição entre colheita 
e dormência o viticultor deve estar 
atento aos sintomas de murchamen-
to nas folhas (também cachos antes 
da colheita) e brotações. Estes são, 
geralmente, sintomas de infecção 
por fungos de raízes, como Fusarium 
oxysporum, Phaeoacremonium sp. 
e Cylindrocarpon destructans, sen-
do este último fungo o causador da 
doença “pé-preto” da videira. Estes 
fungos atacam os vasos do xilema da 
planta, por onde são transportados os 
nutrientes e a água do solo para a par-
te aérea. Ao interromper este fluxo, 
promovem o definhamento da parte 
aérea, a antecipação de senescência 
e a morte precoce das plantas. Estar 
atento a estes sintomas pode permi-
tir, após a confirmação da doença por 
exames laboratoriais, que a planta 
seja retirada do vinhedo para evitar 
a disseminação do patógeno para as 
plantas sadias e para o solo. É impor-
tante salientar que, no caso destas 
doenças, não se recomenda o plantio 
imediato de nova muda no local de 
onde foi retirada a planta doente, pois 
o local pode estar contaminado com o 
patógeno e deve ser tratado antes de 
um novo plantio.

Em virtude de que o viticultor 
precisa evitar o acúmulo de trabalho 
no momento da poda de inverno, ele 
costuma efetuar a pré-poda no outo-
no, a qual consiste em retirar os ramos 
que produziram no ano, eventualmen-
te despontar algum ramo e proceder a 
seleção e amarrio dos sarmentos que 
vão produzir na próxima safra .

Essas operações são realizadas 
visando a possibilidade de se facili-
tar, no final do inverno, a poda seca, 
a qual pode ser curta, longa ou mista 
(ou seja, por esporão, vara ou ambas) 
, dependendo da variedade e do vigor 
das plantas. Contudo, cabe destacar 
que o viticultor não pode antecipar a 
pré-poda e a desponta dos ramos no 
outono antes da queda natural das 
folhas. Ou seja, se não esperar o pro-
cesso de senescência se concretizar, 
ele estará propiciando uma supressão 
de nutrientes da planta, podendo inci-
dir em desequilíbrios fisiológicos que 
impactam no vigor de crescimento, na 
perda de produtividade e na vida útil 
do parreiral.

Nesse sentido, o ideal é o pro-
dutor esperar a queda das folhas da 
videira para iniciar as práticas de pré-
-poda e esse momento varia de acordo 
com a variedade ou com o histórico da 

safra. Mas, geralmente, nas condições 
sul-brasileiras já é possível iniciar es-
sas ações a partir da segunda quinzena 
de maio para a maior parte das varie-
dades de videira.

Nesta etapa, após a queda natural 
das folhas, o produtor também pode 
efetuar a poda antecipada ao invés da 
pré-poda. A poda antecipada corres-
ponde à execução da poda das plan-
tas no outono já deixando a carga de 
gemas do ciclo seguinte. Esta prática 
tem sido testada na região da Serra 
Gaúcha em algumas propriedades e se 
apresenta como uma alternativa para 
se diluir a mão de obra na execução da 
poda. As plantas apresentam um com-
portamento de brotação muito similar 
às plantas que são podadas na época 
convencional (final de julho/agosto), 
inclusive com um certo atraso na data 
de brotação.

Essa prática ainda não está vali-
dada para todas as variedades e lo-
cais de cultivo. Neste caso, é neces-
sário que o produtor efetue testes 
desta prática em poucas plantas no 
vinhedo, observando os impactos 
na produção, antes de adotar em 
toda área. Outro ponto importante 
é que, pelo fato dos ferimentos de 
poda nesta época de outono per-
manecerem mais tempo abertos, o 
produtor deve ter um maior cuida-
do sanitário com os cortes da poda. 

Para isto, após os cortes é ne-
cessária a aplicação de produtos 
específicos, como Score na dosa-
gem de 1 g/L, Captana (Orthocide), 
2,4g/L, ou Enxofre (Kumulus) 4g/L, 
para evitar a entrada de fungos de 
madeira que podem reduzir a vida 
útil das plantas.

Além disso, é imprescindível 
que o viticultor adote a prática de 
desinfecção das tesouras de poda 
entre plantas, principalmente en-
tre as plantas marcadas que mani-
festaram variações de cor e mur-
chamento de folhas no período de 
senescência, conforme destacado 
anteriormente. No mercado, podem 
ser encontrados os seguintes pro-
dutos de ação desinfetante para as 
tesouras de poda, com suas respec-
tivas concentrações de uso: produ-
to comercial à base de dióxido de 
cloro estabilizado a 5%, diluído em 
água na proporção de 1 ml do pro-
duto para 1000 ml de água; Álcool 
70%; Hipoclorito de sódio (água sa-
nitária), diluído em água na propor-
ção de 1:1 (v:v).

O acompanhamento da senes-
cência, portanto, além de interes-
sante no aspecto paisagístico, é 
uma etapa importante para a gestão 
do vinhedo.

Tecnologias para a viabilização e 
sustentabilidade em áreas de renovação

e nematoides causadores de doen-
ças, e a utilização de material vege-
tativo de alta qualidade. 

Os vinhedos implantados serão 
acompanhadospor pesquisadores e 
técnicos e os resultados quantifica-
dos ao longo de três anos. Estudos 
paralelos estão sendo conduzidos 
para avaliar populações de micro-
-organismos benéficos e de ácaros 
que controlam fungos e outras pra-
gas presentes no solo. 

Cada área de replantio será 
alvo de diversas ações, que serão 
acompanhadas por pesquisadores 
de várias áreas do conhecimento. 
Anualmente, serão realizadas reuni-
ões com técnicos e produtores para 
a transferência imediata dos resulta-
dos gerados. 

Em termos estruturais, o pro-
jeto conta com uma rede de insti-
tuições de pesquisa, ensino e exten-
são, composta pela Embrapa Uva e 
Vinho, Embrapa Clima Temperado, 
Empresa de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural de Santa Catarina 
(Epagri), Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), Uni-
versidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Universidade do Pampa 
Gaúcho, PROTERRA, Emater-RS 
e Emater-PR. Ao final do projeto, 
espera-se disponibilizar uma série 
de conhecimentos, tecnologias, 
práticas e processos que, se adota-
dos de forma integrada, permitirão 
a recuperação ou a regeneração do 
solo, a fim de suportar a exploração 
da atividade vitícola de forma sus-
tentável. 
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O mosquito Aedes aegypti é tipi-
camente urbano e não chega à zona 
rural, certo? Errado! O transmissor de 
doenças como dengue, chikungunya e 
zika pode, sim, chegar a comunidades 
isoladas. Lá, encontrando água limpa 
e parada, prolifera em poucos dias, 
passando a transmitir os vírus tão ra-
pidamente quanto na cidade. Quem 
faz o alerta com base em dados cientí-
ficos é a Embrapa (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária), que está, 
inclusive, lançando um manual para 
ajudar os lavradores a se proteger. 

Os motivos para o êxodo rural 
do atual inimigo número um do se-
res humanos são a desinformação e 
o desleixo. Morando longe dos locais 
normalmente reportados como cerne 
do problema, o homem do campo se 
sente protegido, mas a realidade está 
muito longe disso. O  lavrador pode 
levar o mosquito para a sua casa no 
próprio carro, em uma minúscula por-
ção de água, depois de uma rápida 
visita à cidade.

A água é essencial para a produ-
ção de alimentos. Seja na área urbana 
ou  no interior, a chegada da estação 
chuvosa significa também época do 
ano que aumentam os riscos de pro-
liferação do mosquito da dengue. Al-
guns cuidados simples nas proprieda-
des rurais podem evitar o surgimento 
de criadouros do Aedes aegypti, Os 
especialistas refutam o uso de plan-
tas para repelir insetos e sugerem o 
manejo integrado como uma prática 
mais eficaz de combate ao mosquito.

Por ter capacidade de proliferar 
tanto em recipientes naturais como 
artificiais, o Aedes aegypti também 
pode ocorrer em áreas rurais. Embora 
o transmissor da dengue, chikungunya 
e zika seja considerado um mosquito 
doméstico, propriedades rurais con-
tam com locais de riscos capazes de 
servirem como criadouro. Os especia-
listas salientam que mais eficiente do 
que combater os mosquitos com uso 
de inseticidas é tomar cuidados para 
que os focos não surjam.

O mosquito da dengue ocorre no 
meio rural, especialmente em regiões 
onde a área rural é muito próxima às 

Combate ao Aedes aegypti continua também no inverno 
Embora o transmissor da dengue, chikungunya e zika seja considerado um mosquito doméstico, propriedades rurais con-
tam com locais de riscos capazes de servirem como criadouro.

cidades. O combate ao Aedes na área 
rural não difere muito dos cuidados 
que devem ser tomados na área ur-
bana.

Embora o raio de voo da fêmea 
do mosquito raramente ultrapasse 
os 300 metros em regiões com aglo-
meração de pessoas, nas áreas sem 
barreiras pode chegar a 800 metros. 
Além disso, os mosquitos são trans-
portados por diversos meios com aju-
da involuntária do homem.

A fêmea do mosquito tem a pe-
culiaridade de alçar voos maiores 
quando está grávida. Apesar de ter 
um alcance de voo de 300 metros, 
permanecendo próximo ao local onde 
nasceu, uma fêmea grávida pode voar 
até 3 km em busca de local adequado 
para a postura dos ovos. Uma fêmea 
pode dar origem a 1.500 mosquitos 
durante a sua vida. Na natureza, os 
ovos do Aedes aegypti podem sobre-
viver até 450 dias fora d’água. Tais ca-
racterísticas aumentam a necessidade 
de os proprietários rurais identifica-
rem possíveis criadouros para evitar a 
proliferação do mosquito.

O uso de plantas aromáticas 
para repelir insetos, como a citronela 
(Cymbopogon nardus e C. winteria-
nus), não é considerado um método 
eficaz pelos especialistas. A priorida-
de deve ser identificar locais de risco 
para o surgimento de focos e eliminar 
os possíveis criadouros. Para se livrar 
do problema, o certo mesmo é o sa-
neamento, limpeza e eliminação de 
criadouros.

Outra medida pouco recomen-
dada é o plantio da Crotalária como 
repelente natural do mosquito. Tan-
to quanto outras flores, a Crotalária 
atrai insetos que por sua vez atraem 
libélulas. As libélulas são predadoras 
que comem todo tipo de inseto que 
possam predar, e não sendo o Aedes 
alimento específico dela, estes têm 
pouca chance de serem controlados 
por elas.

Ademais, o ambiente que as libé-
lulas adultas frequentam normalmen-
te é próximo de várzeas, brejos, córre-
gos, rios e lagos. Para o pesquisador, o 
mais importante é evitar a ocorrência 

de larvas nos potinhos, pneus, garra-
fas e outros dispositivos acumulado-
res de água esquecidos nos quintais.

Manejo integrado
A utilização conjunta de diversas 

ações para maior controle da popu-
lação do mosquito é uma alternativa 
viável para evitar o surgimento de 
focos em propriedades rurais. Entre 
as ações podemos citar a utilização 
de telas antimosquito nas portas e 
janela, cortinados, a inspeção e elimi-
nação de locais que possam acumular 
água e servir de criadouro.

As medidas preventivas mais sim-
ples podem ser complementadas com 
a utilização de larvicidas biológicos e 
químicos em bebedouros de animais 
e outros locais com acúmulo frequen-
te de água, assim como utilização de 
fumacê no controle de adultos em 
áreas muito infestadas. Quanto mais 
dispositivos ou ações forem utilizadas 
no manejo integrado, maiores serão 
as chances de sucesso no combate ao 
mosquito

Ações para evitar a 
proliferação do mosquito 
da dengue em 
propriedades rurais

Inspecionar a propriedade rural e 
identificar locais de risco para prolife-
ração do mosquito. Monitorar possí-
veis criadouros semanalmente;

Se houver plantas ornamentais 
(ex: bromélias) que acumulam água, 
inspecionar e aplicar larvicida se hou-
ver água parada;

Descartar as embalagens de insu-
mos em locais apropriados, cobertos 
e secos;

Inspecionar os pesqueiros desati-
vados e barragens;

Checar se cisternas, poços ou 
tambores para água estão tampados;

Inspecionar calhas e telhados;
Bebedouros de animais também 

devem ser checados, principalmente, 
se pouco utilizados. Se encontrar lar-
vas ou pupas nestes locais, os bebe-
douros devem ser escovados e a água 
trocada, no máximo a cada cinco dias;

Evitar deixar baldes, carrinhos de 
mão e outros utensílios que acumulam 
água ao relento;

Inspecionar todas as áreas da pro-
priedade, inclusive reservas legais, e 
retirar dos locais descobertos pneus 
velhos, vasilhames, garrafas, latas ou 
qualquer outro objeto descartado que 
possa acumular água;

Cavidades em cercas de pedra, 
muros, pedras, árvores e outros devem 
ser tampadas com barro ou cimento, 
de modo a evitar que coletem água.

Embora o transmissor da dengue, chikungunya e zika seja considerado um mosquito doméstico, propriedades rurais contam com 
locais de riscos capazes de servirem como criadouro

O uso de plantas aromáticas para repelir insetos, como a citronela (Cymbopogon nar-
dus e C. winterianus), não é considerado um método eficaz pelos especialistas

Sempre checar se cisternas, poços ou tambores para água para que estejam tampados
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Sucesso mundial e um dos 
itens mais desejados pelos apre-
ciadores de champagne, a reno-
mada marca francesa Armand 
de Brignac acaba de chegar ao 
Brasil. A Domno Importadora 
anuncia que trará com exclusivi-
dade três rótulos da conceitua-
da e premiada bebida para país. 
A partir da segunda semana de 
março, será possível adquirir o 
famoso champagne francês nas 
versões Blanc de Blanc, Rosé e 
Brut. Produzido na França, na 
região de Champagne, os rótu-
los da Armand de Brignac con-
quistaram o mundo, ganharam 
prêmios e reconhecimento pelos 
maiores especialistas e críticos, e 
se tornaram um dos rótulos mais 
desejados pelos apreciadores da 
bebida. O champagne Armand 
de Brignac, que foi eleito o me-
lhor do mundo, é produzido de 
forma artesanal e singular pela 
tradicional família Cattier, que 
já está em sua 11ª geração. Com 
uma produção minuciosa e deta-
lhista, apenas um time seleto de 
14 pessoas toca todas as garrafas 
Armand de Brignac desde o início 
de sua produção até quando o 
champagne está pronto para ser 
consumido e vendido. 

São nos centenários vinhedos 
da Cattier, localizados na região 
de Montagne de Reims, interior 
da França, que a família produz 

Aclamado champagne Armand de Brignac estreia no Brasil  
Domno Importadora traz para o país três rótulos da renomada marca francesa

os melhores champagnes do mun-
do há mais de 250 anos. Desde o 
início, o sonho da família Cattier 
era o de produzir um champagne 
com a mais excepcional qualidade 
e que representasse de forma es-
petacular a tradição dos vinhedos 
franceses. Em 2006, as primeiras 
garrafas Armand de Brignac Gold 
Brut deixaram as caves da família 
e ganharam o mundo. 

Os champagnes Armand de 
Brignac são produzidos apenas 
com a primeira e mais recente por-
ção da prensa de uvas, o que resul-
ta nos melhores champagnes. Isso 
já é uma assinatura dos rótulos Ar-
mand de Brignac. Essa extrema e 
cuidadosa seleção, atenta aos pe-
quenos e minuciosos detalhes, as-
segura que o champagne tenha um 
caráter de fruta vibrante, textura 
macia e acidez equilibrada. Cada 
garrafa Armand de Brignac é finali-
zada com uma dosagem única, que 
compreende o melhor vinho de 
base da colheita, envelhecido por 
um ano em carvalho francês novo.

 Desde 2014, a marca pertence 
ao rapper norte americano Jay-Z e, 
com isso, ganhou ainda mais fama 
e reconhecimento, conquistando 
consumidores em todo o mundo. 
Os champagnes Armand de Brig-
nac se destacam como um produto 
da mais alta qualidade e sinônimo 
de muita elegância, luxo e exclu-
sividade. As garrafas são estonte-

antes, ilustradas com o famoso 
símbolo “ace of spades”, revesti-
das por metal e cores vibrantes, 
como dourado, rosa e prata.

Presente em mais de 100 pa-
íses, mesmo com uma tiragem 
reduzida e seleta, a marca chega 
ao Brasil com seus champagnes 
exclusivos e despertará o desejo 
dos consumidores, agradando os 
paladares mais exigentes. Os ró-
tulos da Armand de Brignac esta-
rão disponíveis para compra em 

todo o país, tanto em lojas espe-
cializadas quanto no e-commerce 
da Domno Importadora. 

“Com a chegada da Armand 
de Brignac ao Brasil, a Domno 
Importadora se consolida ainda 
mais no mercado brasileiro, for-
talecendo o seu portfólio com 
produtos da mais alta qualidade”, 
ressalta Jones Valduga, diretor de 
importação do grupo Famiglia 
Valduga. “Nosso propósito é ofe-
recer rótulos de diferentes nacio-

nalidades e complexidades para 
o consumidor brasileiro, com o 
objetivo de aproximá-lo de reno-
madas marcas mundiais”, finaliza.

Os três rótulos da Armand de 
Brignac estarão disponíveis para 
comprar por meio do e-commerce 
da Domno Importadora (www.fa-
migliavalduga.com.br) ou em lojas 
especializadas.   

Sobre a Domno - Localizada 
na cidade de Garibaldi (RS), a em-
presa faz parte do grupo Famiglia 
Valduga. É elaboradora de espu-
mantes Ponto Nero e Ponto Nero 
Celebration, já reconhecidos pelo 
consumidor por sua qualidade e 
elegância, e importadora de vi-
nhos finos, trazendo com exclusi-
vidade para o Brasil conceituados 
rótulos de diferentes nacionalida-
des. Integram seu portfólio de im-
portados as vinícolas argentinas 
Bodega Vistalba e Bodega Argen-
to; as marcas Yali e Kalfu da Viña 
Ventisquero e Maquis do Chile; o 
grupo Enoport, de Portugal; An-
toine Moueix, da França; Tinedo, 
Frontaura y Victoria e Nexus, da 
Espanha, Renwood dos Estados 
Unidos e as vinícolas Baglio di 
Pianetto, Dievole, Pietro Rinaldi, 
Principe Corsini, Podere Brizio, 
Varvaglione Vigne & Vini, Mastro-
janni e Monte del Frá, da Itália. 
Mais informações: www.domno.
com.br ou Facebook.com/domno.
brasil
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Receita saudável de Brownie ligth 
com banana

Delicie-se sem culpa com este 
brownie ligth.

Você precisará de:
- duas bananas picadas
- duas colheres de sopa de fari-

nha de aveia
- duas colheres de sopa de cacau 

em pó
- duas colheres de sopa de óleo 

de coco
Bata tudo no liquidificador, e em 

seguida, junte castanha picada, a gos-
to, misturando tudo com uma colher.

Leve ao forno por 40min, a 180°.
Espere esfriar e bom apetite!

Substitutos nutritivos do pão francês
Barato e gostoso, o pão francês 

é fonte de carboidratos para a die-
ta e para a maioria das pessoas, não 
pode ficar de fora do café do café da 
manhã.  Mas é possível substituí-lo 
sem prejudicar a alimentação.

Há alternativas gostosas e mais 
nutritiva - e não não se trata de pão 
com multigrãos. Veja as dicas para 
incrementar seu cardápio com su-
gestões bem saborosas:

Tapioca com recheio leve
A massa é feita à base de farinha 

de polvilho e água, fornecendo os 
carboidratos necessários para uma 
refeição. Pode-se escolher um re-
cheio light, como ricota e blanquet 
de peru. 

Cereal de flocos integrais 
de milho com leite

Cereais são fontes de energia, 
e o ideal é buscar versões integrais 
dos grãos,  mais nutritivas por con-
ter substâncias como antioxidantes, 
vitaminas, minerais, fibras, proteínas 
e lipídios, além dos carboidratos.

Pão de centeio
Feito com farinha integral e rico 

em minerais, complexo B e fibras ali-
mentares. Ele aumenta a glicemia e 
estimula a liberação de insulina.

Aveia batida com leite e 
frutas

Uma vitamina de aveia batida 
com leite e frutas é ótima substituta 
para o pão francês. As frutas acres-
centam um sabor especial e muitas 

vitaminas.
Iogurte natural com gra-
nola

O iogurte natural é rico em vi-
taminas, como vitamina A e as vita-
minas do complexo B, é uma grande 
fonte de cálcio e não contém glú-
ten. A mistura traz cereais diversos, 
castanhas e frutas secas. Dentre as 
castanhas, geralmente estão incluí-
das castanha-do-pará e castanha de 
caju, fontes de antioxidantes. Das 
frutas secas, uva passa, banana pas-
sa e maçã são as mais comuns. Meia 
xícara de chá é a quantidade ideal a 
ser consumida por refeição.

Vitamina de aveia, linhaça 

e leite
O leite é fonte de cálcio, mine-

ral indispensável à boa saúde dos 
ossos. Uma colher de sopa de aveia 
e outra de linhaça completam a mis-
tura rica ômega 3, nutriente que 
retarda o envelhecimento, e fibras 
solúveis, ideais para controlar os 
níveis de colesterol, além da função 
digestiva.

Muesli
Este cereal reúne flocos de 

aveia crus, frutas e frutos secos. Ele 
contém uma grande variedade de 
nutrientes, como fibras e vitaminas, 
e pode ser consumido com leite, 
frutas ou iogurte natural.

Drink com chá de limão siciliano 
e gengibre

Este drink refrescante e diferen-
te revela uma gin tônica diferente, 
feita com infusão de chá de limão 
siciliano e gengibre e um toque de 
tomilho fresco. 

Ingredientes
Gim
Água tônica
Gelo
1 twist de limão siciliano
1 ramo de tomilho fresco
1 sachê ou 5g de chá de limão 

Ingredientes 
1 kg de carne moída 1 pacote 

de creme de cebola
1 ovo
1 colher de sobremesa de pi-

menta-do-reino 
4 dentes de alho amassados
4 colheres de sopa de farinha 

de rosca ou trigo
2 colheres de sopa de óleo ou 

azeite
2 colheres de queijo ralado 
tempeiro verde a gosto 
bacon (aproximadamente 500 g)
Queijo mussarela

Modo de Preparo 
Coloque em uma vasilha a carne 

moída, o creme de cebola, o ovo, a 
pimenta-do-reino, o alho, o óleo, o 
queijo ralado, o cheiro verde, amas-
se bem, acrescente a farinha de ros-

ca ou o trigo, uma colher de cada 
vez.

Misture bem a carne 
com os ingredientes

Unte um tabuleiro com óleo, 
pegue porções pequenas da carne 
e enrole como almôndegas e achate 
um pouco. Corte o bacon em tiras 
compridas, que de para enrolar em 
volta da carne, prenda as pontas 
com palito.

Acomode os medalhões 
no tabuleiro

Cubra o tabuleiro com papel 
alumínio (pode deixar sem cobrir 
mas demora mais a assar) Leve ao 
forno à 200º e deixe por mais ou 
menos 40 minutos, retire o papel 
alumínio coloque a mussarela ralada 
em cima de cada medalhão e volte 
ao forno para dourar.

Receita simples e deliciosa de 
medalhão de carne moída

siciliano com gengibre

Modo de preparo
Antes de começar o preparo do 

drinque, coloque o chá de limão si-
ciliano com gengibre em um litro 
de gim e deixe descansar por pelo 
menos duas horas. Coloque 50 ml) 
do gim já infusionado em uma taça 
e complete com gelo e água tônica 
até a boca. Finalize com o twist de 
limão siciliano e um ramo de tomilho 
fresco.

Receita rápida e prática de torta salgada
Ingredientes:

12 colheres de farinha de trigo
1 copo de óleo
3 ovos inteiros
1 colher de sobre mesa de sal
2 copos de leite
1 colher de fermento

Recheio:
Cozinhe e tempere carne a seu 

gosto (ex: frango, sardinha, etc).

Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no li-

quidificador
Depois coloque a metade da 

massa em uma forma untada e colo-
que o recheio

Depois coloque o resto da mas-
sa e leve para assar em 180°, até ficar 
dourado.
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Ficar grisalho muito cedo pode ser 
sinal de doenças cardíacas
Além de um indício de idade, os cabelos brancos podem ser um alerta 
para a saúde

Os primeiros cabelos brancos ge-
ralmente antecedem a crise de meia-
-idade nos homens, e fazem parte do 
processo natural de envelhecimento.

Porém, se os fios brancos che-
gam cedo demais,  pode ser sinal de 
que a saúde não vai muito bem. Um 
estudo conduzido na Universidade de 
Cairo associou a ocorrência de cabe-
los brancos a incidência de problemas 
cardiovasculares.

Estudo feito com voluntá-
rios homens

A pesquisa indicou que o pro-
cesso biológico que torna os cabelos 
grisalhos é o mesmo que determina 
o surgimento de doenças como a 
aterosclerose, que é o  acúmulo de 
gordura e colesterol na parede das ar-
térias, prejudicando a distribuição de 
sangue e oxigenação do corpo.

Há vários problemas em nível 
celular que estão envolvidos neste 
processo: dificuldade de reparação 
do DNA, inflamações, alterações hor-
monais, estresse oxidativo ou senes-
cência, que é o envelhecimento in-
voluntário de células saudáveis. Para 
determinar essa relação, a equipe es-
tudou 545 homens adultos por meio 
de tomografia computadorizada.

Os voluntários foram divididos 
em grupos, de acordo com o estado 
de suas artérias e o número de fios 
brancos que traziam na cabeça. E fo-

ram classificados em uma escala de 1 
a 5, que ia do cabelo totalmente pre-
to ao totalmente branco. Em pacien-
tes classificados a partir do nível 3, re-
presentado pelo equilíbrio entre fios 
brancos e pretos, foi observado um 
maior risco de doenças no sistema 
circulatório. E os homens com as ar-
térias mais comprometidas, pressão 
alta e mais gordura corporal, eram os 
mais grisalhos.

Uma das responsáveis pelo es-
tudo, Irini Samuel, aponta “O enve-
lhecimento é um fator de risco para 
problemas circulatórios, e, associado 
a sinais dermatológicos - como a per-

da de cabelo, podem significar risco 
acentuado”. Para ela, são necessárias 
novas pesquisas na área dermatológi-
ca, antes que se passe a usar o núme-
ro de cabeçlos brancos como forma 
de prever a ocorrência de problemas 
no coração.

“É preciso um estudo maior, que 
envolva homens e mulheres, para 
confirmar a relação entre cabelos gri-
salhos e riscos de problemas cardio-
vasculares”, complementa a médica. 
A pesquisa foi apresentada na Euro-
vent 2017, evento promovido pela 
Associação Europeia de Cardiologia 
Preventiva, em Málaga, na Espanha.

Record de meningite parasitária na 
ilha de Maui
Pequenas lesmas, como as encontradas na sala-
da, são as principais suspeitas do surto

Foram registradas na ilha de 
Maui, no Havaí, nos últimos três me-
ses, seis ocorrências de um parasita 
que invade o cérebro e o sistema 
nervoso. Anteriormente, a ilha só 
possuía dois casos registrados da 
doença em uma década inteira.

Autoridades de saúde preveem 
que novos casos irão surgir. O para-
sita, Angiostrongylus cantonensis, 
parente da conhecida lombriga, foi 
encontrado também em Oahu, Kauai 
e Ilha Grande, outros territórios do 
arquipélago.

As larvas do verme habitam em 
pequenas lesmas. Elas só amadure-
cem dentro do corpo de ratos, que 
eliminam o parasita nas fezes – e 
elas voltam a contaminar lesmas, 
além de outras espécies, como ca-
marão, sapo e caranguejo.

O parasita infecta seres huma-
nos através da alimentação. Animais 
infectados, além de vegetais e frutas 
cruas e mal lavadas podem conter 
pedaços das lesminhas doentes.

Geralmente nosso corpo elimina 
sozinho essa ameaça. Mas o perigo 
ocorre quando o parasita vai parar 

no sistema nervoso central. Insta-
lado ali, ele se espalha pelo líquido 
que lubrifica o cérebro, causando 
meningite parasitária. Os sintomas 
são dores de cabeça, tremores, dor-
mência em partes do corpo e febres, 
que podem ser fatais.

Pacientes comparam a sensação 
com a de ter a cabeça perfurada por 
uma agulha!

As autoridades havaianas reco-
mendam que se dobre os cuidados 
ao higienizar saladas e frutas e evitar 
o contato com qualquer tipo de les-
ma ou caracol.

No Havaí, a suspeita nº 1 de cau-
sar o surto é uma espécie de “semi-
lesma”, uma mistura de lesma (sem 
concha) e caracol (com concha exter-
na), cuja população na ilha cresceu 
simultaneamente ao reaparecimento 
da doença. Atualmente, 80% dos in-
divíduos desta espécies hospedam o 
parasita que invade o cérebro.

Alguns especialistas acreditam 
que a culpada pelo espalhamento 
do verme é a própria globalização, 
pois a doença foi identificada pela 
primeira vez em Taiwan, em 1944.

Como se livrar de placas bacterianas, 
tártaro e sangramento gengival

Placa é uma ocorrência comum 
nos dias atuais, e é facilmente remo-
vida por seu dentista, mas geralmen-
te este é um procedimento caro. Há 
uma maneira natural de remover a 
placa em sua casa mesmo, de forma 
indolor! 

Você vai precisar de várias se-
mentes de nogueira. Deixe-as ferver 
em água por cerca de 20 minutos, e 
deixe descansar em seguida, até que 
a água esteja fria.

O líquido que permanece deverá 
ser usado para escovar os dentes e vai 
efetivamente remover tártaro e placa 
em cerca de duas semanas. Além dis-
so, é eficaz no caso de sangramento 
de gengivas e para curar a inflamação, 
devido às suas propriedades antibac-
terianas.

Obviamente,  a correta higiene 
bucal faz parte do processo. Escovar 
os dentes regularmente  evita tais 
problemas.

Remédios para alívio da contra a dor ciática
A dor ciática é extremamente 

desagradável e compromete muito a 
qualidade de vida de quem tem esse 
problema.

O nervo ciático é o mais longo 
do corpo humano e sua inflamação 
produz uma dor aguda que se esten-
de das costelas até o joelho. Essa dor 
pode causar imobilidade parcial ou 
total, e o repouso ajuda, mas ele não 
pode se estender muito, pois a ina-
tividade apenas agrava os sintomas. 
Além da dor, podem ocorrer outros 
sintomas, como pernas pesadas, for-
migamento e desconforto para se 
sentar.

A inflamação no nervo ciático 
pode ter várias causas, hérnia de dis-
co pode ser uma delas, uma condição 
conhecida como síndrome do pirifor-
me também pode estar relacionada 
com o problema, e até infecções pelo 
vírus do herpes podem originar a dor 
ciática.  

As pessoas mais predispostas 
a desenvolver o problema são as 
sedentárias, as que estão acima do 
peso, as que carregam muito peso, 
as que passam muito tempo senta-
da com movimentos que forçam as 
costas (motoristas, por exemplo) e as 
que têm diabetes.  

Algumas alternativas para 
tratar a dor:

Terapia calor-frio
Nos primeiros 3 dias do trata-

mento, faça compressas frias: envol-
va uma bolsa de gelo em uma toalha 
e coloque na área afetada por cerca 
de 20 minutos, várias vezes ao dia. 
Passada essa fase inicial do tratamen-
to, você pode fazer o mesmo proce-
dimento com compressas quentes.

Arnica
Passe pomada de arnica na área 

da dor (vende em lojas de produtos 
naturais e em farmácias de manipu-
lação).

Cúrcuma - conhecida 
também como açafrão-da-
terra

Aplique na área afetada uma 

pasta feita com açafrão e azeite de 
oliva durante 30 minutos.

Vinagre de maçã
Este tratamento é um dos que 

dá mais resultaodos e deve ser feito 
à noite, antes de dormir. Em um bal-
de de 20 litros, coloque água quente 
até a metade. Ponha a água na tem-
peratura mais quente que possa ser 
suportada pelos pés.

Depois acrescente um punhado 
de sal e meio litro de vinagre de maçã 
e mexa bem a mistura. Coloque os 
pés dentro do balde e os mantenha 
lá até que a água esfrie. Ao tirar os 
pés, enxugue e envolva-os em uma 
toalha seca e vá direto para a cama 
para dormir, pois é preciso manter os 
pés aquecidos.

Lembre-se de procurar um médi-
co caso a dor persista!
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Dica mágica da Vovó
Já ouviu falar das propriedades 

fantásticas do capim cidreira?
Suas folhas secas, colocadas 

dentro de um saco de veludo verme-
lho e carregado sempre junto ao cor-
po, são poderoso amuleto!

Ele atrai amizades verdadeiras, 
proporciona melhora financeira e au-
xilia na abertura de novos caminhos. 

Além disso, aumenta a intuição, 
e elimina as tensões da rotina, com-
bate a apatia.

Também pode ser usado como 
chá, em banhos, incensos e arranjos 
em ambientes.

Ter uma muda plantada em casa 
sólhe trará benefícios!

Como reutilizar as borras de café
É normal, após aprontar o café, jogarmos as borras do café no lixo. Mas o que pou-
cas pessoas sabem, é que elas podem ter várias utilidades em casa

Desentupir o lava-louças
Pode parecer estranho, mas as 

borras, podem mesmo desentupir o 
lava-louças!

Se livrar das formigas
Basta fazer um caminho com a 

borra já seca e as formigas vão em-
bora. Para não sujar o armário ou o 
chão, pode-se colocar as borras em 
um prato. É igualmente eficaz no jar-
dim, basta colocar o café coado sobre 
o formigueiro.

Eliminar o mau cheiro do 
frigorífico

Basta colocar dentro do frigorí-
fico um pires com as borras do café. 
Podem também ser colocadas dentro 
de um pote de margarina e fazer fu-

ros na tampa.

Afastar os gatos do jardim
Se o gato vai ao jardim em vez de 

usar a caixa de areia, coloque um pra-
to com as borras de café no local em 
que ele costuma ir. Troque as borras 
semanalmente. 

Esfoliar de pele
Siga a receita:
1 xícara de borra de café quente
1/2 xícara de açúcar ou sal
1 colher de sopa de azeite
Espalhe na pele, especialmente 

nas áreas mais ressecadas. Deixe agir 
por alguns minutos e depois retire.

Eliminar o mau cheiro dos 

ralos
Deve-se colocar meia xícara 

de borra de café no ralo e em se-
guida 5 xícaras de água quente.

Eliminar o cheiro de ali-
mentos nas mãos

Elimina cheiro a peixe, alho, 
cebola, coentro, dentre outros 
condimentos. Basta esfregar a bor-
ra de café nas mãos e lavá-las em 
seguida.

Fertilizar as plantas
Por conter nitrogénio a borra 

de café é um excelente fertilizante 
e protege as raízes contra fungos. 
Coloque um pouco da borra na raiz 
das plantas e no jardim, e elas fica-
rão mais fortes.

Aprenda a fazer uma 
composteira caseira

O minhocário econômico e fun-
cional tem custo total de cerca de R$ 
60,00. Ter uma composteira caseira 
é um ótimo jeito de reduzir a quanti-
dade de lixo que iria para os aterros e 
também uma forma de mudar a relação 
das pessoas com o lixo que elas geram.

A composteira doméstica decom-
põe os alimentos por meio da ação de 
micro-organismos e, com a ajuda de 
minhocas, transformam os restos de 
frutas, legumes e verduras em um rico 
adubo, tanto líquido, como sólido.

Para você que quer ter a sua pró-
pria composteira, separamos um passo 
a passo. Esta técnica reutiliza baldes 
de 15kg de margarina ou manteiga. 
Esses baldes são geralmente compra-
dos por restaurantes e padarias em 
mercados de atacado, e muito deles 
acabam doando ou vendendo por um 
preço baixo. 

A composteira caseira é formada 
por três baldes de plásticos empilha-
das e interligadas por pequenos furos 
feitos ao fundo. O primeiro passo para 
começar a trabalhar na composteira 
foi lavar os baldes para retirar os re-

síduos gordurosos da margarina, que 
são prejudiciais a todo o processo de 
compostagem.

Depois de limpos, faça diversos 
furos no fundo de dois dos baldes. É 
preciso também fazer furos menores, 
com broca de 3mm ou inferior nas la-
terais superiores dos três baldes, para 
que o oxigênio penetre na caixa, e tam-
bém em uma das tampas, a que ficará 
no topo da composteira.

O centro das outras duas tampas 
devem ser retirados para que as mi-
nhocas possam subir e descer livre-
mente pela composteira. Você pode 
deixar apenas a borda deles para que 
o balde superior fique suspenso, como 
pode ser visto na foto abaixo.

Instale uma torneirinha no fundo 
do último balde, que servirá para es-
coamento e armazenamento do íquido 
formado durante o processo de de-
composição do material orgânico. A 
composteira pronta com três andares 
deve ficar assim. Caso produza mais re-
síduos orgânicos do que a composteira 
possa comportar, é possível aumentar 
mais andares ao sistema.

- Para tirar as manchas de ba-
tom das roupas, esfregue um pouco 
de álcool nelas antes de lavar.

- Para remover as manchas de 
caneta esferográfica, esfregue rapi-
damente com uma mistura de leite 
com vinagre, repetindo o procedi-
mento por algumas vezes.

- Marcas de café são elimina-
das ao lavar a roupa manchada com 
água morna e glicerina.

- Um sofá de frente para o ou-

tro facilita a comunicação entre as 
pessoas.

- Um pouquinho de açúcar (ou 
1 aspirina) na água do vaso de flo-
res vai mantê-las bonitas por muito 
mais tempo.

- Evite deixar o cesto de roupa 
suja no banheiro, pois pode gerar 
mau cheiro. O lugar ideal para elas 
é na lavanderia!

- Após escovar os dentes, sem-
pre limpe a pia, pois os resíduos de 

Dicas indispensáveis para sua casa
pasta de dentes secam e causam 
um ar desleixado ao seu banheiro.

- Sempre deixe um desinfe-
tante no banheiro ou um “climati-
zador”, aqueles aparelhinhos que 
podem ser colados na parede e que 
liberam um cheiro agradável ao am-
biente.

- Mantenha sempre uma planta, 
de preferência, que cresça para cima 
no banheiro, já que elas ajudam a 
circular a energia do ambiente.


