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Vinho colonial de produtores 
agrícolas pode ser legalizado
De acordo com a lei, o produtor rural poderá 
comercializar até 20.000 litros de vinho por ano 
na propriedade e em feiras

Poda de inverno: crucial para
garantir safra de sucesso no verão

Seminário debate sobre
agroindústria familiar
O seminário debateu sobre táticas para melhorar
a qualidade da produção, aumentar a geração
de renda e qualidade de vida, organizar a
cadeia das agroindústrias e contribuir na
sucessão familiar rural
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PEQUENOS 
ATOS,

GRANDES
MUDANÇAS.

A separação dos resíduos sólidos, popularmente conhecidos como 
lixo,  permite o  reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem e a 

disposição final ambientalmente adequada.

   COMO SEPARAR OS SEUS RESÍDUOS?

Jornais, listas telefônicas, folhetos, revistas, folhas de rascunho, papéis de 
embrulho, caixas de papelão, folhas de caderno, embalagens longa vida 
(tetrapak) e outros.

   PAPÉIS E PAPELÃO

VIDROS
Garrafas em geral, potes e jarras, vidros de conservas, cacos de vidro e outros.

PLÁSTICOS
Garrafas plásticas, tubos e canos, potes de creme, frascos de xampu, 
baldes, bacias, brinquedos, sacos e sacolas, saquinhos de leite e outros.

METAIS
Latas de cervejas e refrigerantes, enlatados, arames, pregos, tampas, fios, 

objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, chumbo e zinco.

Cascas de frutas e legumes, bagaços de frutas, restos de alimentos.

Papel higiênico e lenços de papel usados, curativos, fraldas descartáveis, 
absorventes higiênicos, bitucas de cigarro e resíduo de varrição.

 ATENÇÃO
Pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, restos de remédios, latas de tintas, 

embalagem de agrotóxico e resíduo eletrônico não podem ser destinados junto 
com os resíduos comuns.

Consulte o site  e verifique a destinação 
ambientalmente adequada desses materiais.

www.bentogoncalves.rs.gov.br

Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente pelo telefone 3055 7190 

ou Fala Cidadão 0800 9796866.

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS ORGÂNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENTO GONÇALVES

Seminário debate sobre a 
agroindústria familiar

O 1º Seminário Estadual  do 
Sistema Unificado Estadual de 
Sanidade Agroindustrial Familiar, 
Artesanal e de Pequeno Porte 
(SUSAF-RS) aconteceu na última 
quarta-feira (19), no Teatro Dante 
Barone, em Porto Alegre. A estraté-
gia permite que as agroindústrias 
familiares ou de pequeno porte 
gaúchos comercializem seus pro-
dutos de origem animal em todo 
território do Rio Grande do Sul.

O objetivo do seminário foi 
debater sobre as táticas já vigentes 
para melhorar a qualidade da pro-
dução, aumentar a geração de ren-
da e qualidade de vida, organizar 
a cadeia das agroindústrias familia-

res num único sistema e contribuir na 
sucessão familiar rural.

A SUSAF-RS é considerada a por-
ta de entrada para o desenvolvimento 
das pequenas agroindústrias familia-
res. Nos 21 municípios onde houve 
adesão (entre eles Bento Gonçalves), 
foi constatado aumento da produção 
dos empreendimentos familiares e 
criação de novos postos de trabalho 
no setor. Ainda, o fortalecimento da 
sucessão no campo.

Em todo o Estado, 34 agroin-
dústrias familiares estão cadastradas. 
Outras 250 localidades já solicitaram 
adesão e aguardam a liberação da Se-
cretaria da Agricultura, responsável 
pelo credenciamento.
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Você conhece alguém que já 
ficou doente trabalhando com agro-
tóxicos? Fique atento, pois agrotó-
xicos são substâncias químicas que 
merecem atenção por parte dos agri-
cultores. Agrotóxicos, como o nome 
diz, são TÓXICOS! Quando utilizado, 
principalmente no manuseio diário, 
podem causar doenças.

As informações apresentadas 
nos rótulos e bulas, e também em 
cartilhas sobre agrotóxicos servem 
para que o agricultor evite a pene-
tração dos agrotóxicos pela boca, 
nariz, pele, olhos e outras partes do 
corpo.

Naquelas intoxicações agudas, 
que aparecem nas primeiras 48 ho-
ras da ingestão do agrotóxico, os 
sintomas são dores de cabeça, ton-
tura, náuseas, cansaço, falta de moti-
vação, e na dúvida de contaminação, 
é importantíssima a busca por socor-
ro nas UPAs ou nos Prontos-Socorros 
dos hospitais.

É importantíssimo ter sempre o 
número do Disque Intoxicação em 

mãos. O número é 0800-722-6001. 
Esse número serve para orientar a 
você e ao seu médico em caso de in-
toxicação com qualquer substância 
química ou animais e plantas vene-
nosas, em qualquer lugar do Brasil.

Em caso de mal-estar após o 
manuseio ou a aplicação do agro-
tóxico, vá para um lugar bem are-
jado, retire as roupas que podem 
estar contaminadas pelo agrotóxico, 
tome banho com sabão e bastante 
água corrente e procure, necessa-
riamente, ajuda médica. Se houver 
respingos de agrotóxicos nos seus 
olhos, vire a cabeça para o lado, 
lave cada olho com água corrente 
e limpe durante pelo menos quinze 
minutos, não deixando a água suja 
entrar no outro olho. Sempre, após 
esses procedimentos, procure ajuda 
médica para fazer um exame e trata-
mentos especializados.

E não se esqueça, de quando 
for buscar ajuda médica, de levar o 
RÓTULO e a BULA dos produtos que 
foram utilizados.

Camila Paese Fedrigo 

camila@cpfadvogada.com

Informações iniciais sobre
contaminação por agrotóxicos

Vinho colonial produzido por
agricultores pode ser legalizado

Os produtores agrícolas de Ben-
to Gonçalves podem legalizar a pro-
dução e comercialização do vinho 
colonial. Um projeto piloto, através 
da Lei Municipal nº 5553, de 26 de 
fevereiro de 2013, está sendo reali-
zado com seis agroindústrias até o 
final do ano. O processo mais avan-
çado é a agroindústria do produtor 
Ari Flamia, de Faria Lemos, segundo 
o secretário adjunto da Agricultura, 
João Carlos da Silva. Ainda, outras 
localidades como São Pedro e Vale 
dos Vinhedos, têm representantes 
no projeto.  

De acordo com a lei, o produ-
tor rural poderá comercializar até 
20.000 litros de vinho por ano na 
propriedade e em feiras. É necessá-
rio salientar que é proibida a venda 
em estabelecimentos comerciais. 
Entre os requisitos, está presente 
no art.2 que a“habilitação sanitária 
do estabelecimento agroindustrial 
familiar rural de pequeno porte está 
condicionada à prévia inspeção e 
fiscalização sanitária dos estabeleci-
mentos”.

A mão-de-obra deve ser do nú-
cleo familiar, assim como é necessá-
rio o laudo de potablididade de água 
(emitido por laboratório credencia-
do), alvará Sanitário da propriedade, 
e a área de produção não deve ser 
maior que 250m2.

Silva relata que a reivindicação 
pela legalização é antiga, mas antes 
era mais complicada porque a lei 
federal exigia registro de Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e 

a adaptação municipal é a partir do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e ta-
lão de produtor rural. “Tem uma luta 
de tempo sobre a questão do vinho 
colonial, várias entidades se reuni-
ram e conseguiram estabelecer a lei.

É exigido questões de boas prá-
ticas, e acompanhamento técnico. 
Desde que chegaram os imigrantes 
os produtores, eles tinham a cultura 
de fazer o vinho colonial, de porão. 
Depois de um certo período houve 
uma queda tanto nas agroindústrias, 

Mercado de fertilizantes deve atingir
US$ 54,32 bilhões até 2022

O relatório da Consultoria Ma-
rketsand Markets divulgou na quinta-
-feira (20), que o mercado de fertili-
zantes complexos deve atingir o valor 
de US$ 54,32 bilhões até 2022, cres-
cendo a uma CAGR (taxa composta de 
crescimento anual) de 6,5%. Segundo 
o estudo, os avanços da tecnologia 
agrícola ajudam a impulsionar esse 
aumento.

A maior busca da necessidade de 
segurança alimentar para uma cres-
cente população mundial assim como 
a procura por oleaginosas também é 
apontado como um dos fatores oca-
sionadores. A região da Ásia-Pacífico 
lidera a participação no mercado de 
fertilizantes nos próximos cinco anos. 
A China ocupa a maior parte do mer-
cado, seguida da Índia e do Japão. A 
A América do Sul e América do Norte 
são a segunda e a terceira respectiva-

mente a seguirem o ranking. 
A América do Sul, inclusive, deve 

experimentar nos próximos anos, a 
maior expansão, por causa do aumen-
to da adoção das tecnologias agrí-
colas modernas. Os destaques ficam 

para o Brasil e a Argentina. As princi-
pais restrições ao mercado de fertili-
zantes complexos são a tendência ao 
consumo de alimentos orgânicos, o 
que, por sua vez, está impulsionando 
a demanda por biofertilizantes.

-Talão de produtor rural;
-Declaração de Aptidão ao Progra-
ma Nacional de Fortalecimento  da 
Agricultura Familiar- DAP/ Lei nº 
11.326/2006
-Regularização ambiental
-Regularização sanitária de órgão 
competente
-Mão-de-obra deve ser predomi-
nante da família.
Para abertura e legalização da 
Agroindústria de Vinho Colonial:
Emater:
Documentos do proprietário (RG e 
CPF); Extrato da DAP e Talão de 
produtor
Documentos da agroindústria: 
Laudo de potabilidade de água a 
ser utilizada; licença ambiental; 

Condições para abertura de
Agroindústria Familiar:

Secretário João Carlos da Silva acredita que legalização vai gerar emprego e renda

manual de boas práticas de fabri-
cação
Documentos do responsável técni-
co: Anotação de Responsabilidade 
técnica (ART); carteira profissional, 
RG e CPF
Secretaria Municipal de desenvol-
vimento Agrícola (com Patrícia ou 
Cristiano)
Apresentar documentação e a 
taxa de protocola paga (em média 
R$20); declaração emitida pela 
Secretaria; cópia do alvará sanitá-
rio emitido pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA); cópia de licença ambien-
tal utilizada pela Emater; matrícula 
do terreno atualizada; Localização 
(pode ser pelo Google).

quanto dos moinhos, do arroz”, ex-
plica o secretário.

A Emater é fiscalizadora do pro-
jeto, e por lá o agricultor pode enca-
minhar os projetos. “A agroindústria 
vai gerar emprego e renda. Vai dar 
credibilidade na venda porque tem 
procedência”, opina Silva.

Os seis projetos em andamento 
terão o selo sabor de bento, que vai 
poder ser adesivado ou impresso 
nos rótulos. Outro ponto positivo 
ao agricultor é que as agroindús-
trias, antes classificadas como in-
dústrias, atualmente têm 50% de 
redução no imposto de serviço so-
bre qualquer natureza (ISSQN), no 
alvará de construção e no habite-se, 
além de redução para  0,5% da Uni-
dade de Referência Municipal (URM) 
para taxas para Licenciamento Am-
biental e Alvará Sanitário. 

Para o agricultor que deseja 
encaminhar o cadastro para a legali-
zação do vinho colonial, o indicado 
é ir até a Secretária de Desenvolvi-
mento da Agricultura, em anexo à 
Prefeitura Municipal de Bento Gon-
çalves (Rua Marechal Deodoro, bair-
ro Centro). Lá, podem tirar dúvidas 
com Cristiano ou Patrícia, que vão 
dar o passo-a-passo de como pro-
ceder. 

Dia do Agricultor é comemorado 
nesta semana

Esta semana é de comemora-
ção para o produtor agrícola.

Isso porque na próxima sexta-
-feira, o país celebra o Dia do Agri-
cultor. Desde 1960, a data é cele-
brada no Brasil em todos os 28 de 
julho.

Quem instaurou o dia foi a 
fundação do Ministério da Agri-
cultura, no mandato do então pre-
sidente Juscelino Kubitschek.

Já nesta terça-feira (25), é 
celebrado o Dia Internacional do 
Agricultor Familiar.

Camila Paese Fedrigo é advogada e cursa Mestrado em Direito Ambiental e 
especialista em Direito do Trabalho, e que pesquisa danos fitossanitários à saúde 
provocados por agrotóxicos e os meios jurídicos de combater ou reduzir esses 
danos, além de como compatibilizar o uso necessário desses componentes quími-
cos na agricultura da região com os danos que causam, através da participação 
democrática dos agricultores. Como estudiosa do tema, mensalmente publica 
orientações aos agricultores sobre riscos à exposição aos agrotóxicos e melhores 
formas de manejo dos agroquímicos.
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Segundo técnico da Emater, poda de inverno é crucial para garantir safra de sucesso no verão
Tratamento da planta no período de dormência diminui a quantidade de fungos patogênicos e insetos. Em dias de frio intenso a prática de adubação também funciona de forma satisfatória

O Rio Grande do Sul tem no 
clima um aliado para a produção 
de frutas de caroço, como o pês-
sego. Hoje, o Estado conta com 
13 mil hectares cultivados e uma 
produção estimada em 130 mil to-
neladas, tanto de mesa como para 
a indústria. No inverno, as fruteiras 
estão em dormência, período apro-
priado para o desenvolvimento de 
algumas técnicas de manejo visan-
do à próxima safra. No pesseguei-
ro, a poda é imprescindível para 
garantir uma boa colheita e frutos 
de valor comercial maior, devendo 
começar a ser feita ainda no mês 
de junho.

Abrir a copa das plantas com a 
poda, favorecendo a entrada de luz 
e a circulação de ar, vai garantir fru-
tos com boa coloração, boa sanida-
de, elevados teores de açúcares, o 
que é desejado tanto para frutos de 
mesa quanto para a indústria. Além 
disso, a maioria das doenças fún-
gicas, nas fruteiras, se desenvolve 
com maior intensidade quando a 
planta fica mais tempo molhada. A 
poda bem feita vai favorecer o se-
camento mais rápido da copa das 
plantas e, com isto, diminuir a inci-
dência de doenças. 

Cada variedade de pêssego 
tem diferentes hábitos de flora-
ção e, conseqüentemente, formas 
de poda específicas para se obter 
boas produções. Tradicionalmente, 
fala-se em três diferentes tipos de 

poda para o pessegueiro: de forma-
ção, de frutificação e a poda verde 
e raleio de frutos.  

As dicas do técnico da 
Emater   

A poda de plantas no inverno 
exige cuidados especiais por par-
te dos agricultores. Para o técnico 
da Emater, Thompson Didoné, os 
meses de junho, julho, agosto e 
setembro são cruciais para garantir 
uma safra de sucesso no verão. De 
acordo com o técnico, já começou 
a poda de frutas de caroço (Pês-
sego, Ameixa e Nectarina), princi-
palmente de pêssegos. Para ele, a 
poda é a principal prática cultural 
feita no inverno.

“Os tratamentos de inverno 
são importantes para diminuir a 
quantidade de fungos patogênicos 
e insetos. É nesse período de frio 
intenso que a prática de adubação 
também funciona de forma satisfa-
tória”, diz.

Didoné é cauteloso ao explicar 
sobre a poda de inverno e garan-
te que tão logo feita a poda, é ne-
cessário que se faça a aplicação do 
tratamento de inverno, justamente 
para proteger o corte que foi feito 
na poda e para evitar a entrada de 
fungo e praga”, afirma.

Ainda segundo Didoné é im-
portante que o agricultor consulte 
um técnico de confiança para escla-

recimentos de dúvidas. “A poda in-
terfere diretamente na quantidade 
e no tamanho das plantas.

Se o tratamento não for feito 
de forma correta, aumenta a possi-
bilidade de ter ataque de doenças e 
pragas no próximo ciclo”, salienta.

Os cuidados com o
pessegueiro

No inverno, as fruteiras estão 
em dormência, período apropriado 
para o desenvolvimento de algu-
mas técnicas de manejo visando à 
próxima safra. No pessegueiro, a 
poda é imprescindível para garantir 
uma boa colheita e frutos de valor 
comercial maior, devendo começar 
a ser feita ainda no mês de junho.

O pessegueiro, como diversas 
outras espécies, requer a poda para 
equilibrar o crescimento da planta 
e manter uma relação adequada 
entre o tamanho da copa e o volu-
me de produção.

Em princípio, quanto mais re-
duzirmos os pontos de brotação, 
maior será o vigor que obteremos 
no próximo ciclo vegetativo e 
maiores serão os frutos produzi-
dos. Como não é apenas o tama-
nho que define o preço e a renda 
da safra, o segredo é saber qual o 
ponto de equilíbrio para se obter 
ótimos frutos e bons rendimentos, 
avalia o assistente técnico estadual 
em fruticultura da Emater/RS-Ascar, 
Antonio Conte.

Uma das dicas da Emater con-
siste em abrir a copa das plantas 
com a poda, favorecendo a entrada 
de luz e a circulação de ar, garan-
tindo frutos com boa coloração, 
boa sanidade, elevados teores de 
açúcares, o que é desejado tanto 
para frutos de mesa quanto para a 
indústria.

Além disso, a maioria das do-
enças fúngicas, nas fruteiras, se-
gundo Conte, se desenvolve com 
maior intensidade quando a planta 
fica mais tempo molhada. O técni-
co garante que a poda bem feita vai 
favorecer o secamento mais rápido 
da copa das plantas e, com isto, di-
minuir a incidência de doenças.

Cada variedade de pêssego 
tem diferentes hábitos de flora-
ção e, consequentemente, formas 
de poda específicas para se obter 

boas produções. Tradicionalmente, 
fala-se em três diferentes tipos de 
poda para o pessegueiro: de forma-
ção, de frutificação e a poda verde 
e raleio de frutos

Poda de formação
A poda de formação é reali-

zada em pomares novos para dar 
o formato desejado à planta, que 
pode ser de taça, em Y ou em V, e 
ainda há o meio cone invertido. O 
corte é feito nos galhos principais 
da planta a uma altura entre 35cm 
e 40cm do chão, facilitando o ma-
nuseio da mesma no futuro. Nessa 
altura, localizam-se os galhos pri-
mários que darão o formato defini-
tivo da copa.

Poda de frutificação
É a escolha dos melhores ga-

lhos, mais bem posicionados na 
planta e em quantidade para garan-
tir produção suficiente. Esta poda 
também visa diminuir o trabalho 
de poda verde e o raleio de frutos. 
Ela deve ser feita em período bas-
tante curto e requer muita mão de 
obra.

A poda de frutificação é feita 
desde o início da floração e se es-
tende até o final da mesma. Segun-
do o técnico, a prática não pode 
ser muito antecipada senão induz 
a planta a iniciar a brotação, o que 
a tornará mais sensível a possíveis 
geadas tardias.

Esta poda visa, também, à re-
tirada de ramos afetados por pra-
gas e doenças remanescentes do 
ciclo anterior. Galhos secos são 
prováveis focos de dispersão de 
doenças, como a podridão parda 
do pêssego, assim como múmias 
de frutos que ficaram da safra ante-
rior. Tanto estes galhos como estes 
frutos deveriam ter sido retirados 
nas podas verdes anteriores, mas 
se não o foram devem ser elimina-
dos na poda de inverno.

Poda verde e raleio de frutos
O pessegueiro tem grande ca-

pacidade de brotação e, dependen-
do de seu vigor, necessita de até 
três intervenções de poda verde 
para que a copa fique bem arejada 
e permita uma boa entrada de luz. 
A qualidade de galhos produtores 
para a safra do ciclo seguinte vai 
depender muito da poda verde rea-

O enólogo da Emater de Bento Gonçalves, Thompsson Benhur Didone, explica sobre 
cada uma dessas práticas, que são permanentemente trabalhadas com os agricultores

lizada no ciclo em andamento.
A adubação equilibrada e a 

poda verde bem executada são fun-
damentais para garantir a sanidade 
do pomar. É nesta poda que se re-
tira do pomar todos aqueles brotos 
e galhos que morreram por podri-
dão parda, bem como aqueles fru-
tos que apodreceram e ficam fixos 
na planta. A manutenção da copa 
aberta é uma garantia de sanidade 
da planta.

O raleio de frutos deve ser 
feito imediatamente após a queda 
natural dos mesmos. Os que estão 
na planta terão um diâmetro apro-
ximado de um a dois centímetros e 
começaram a endurecer o caroço. 
Este é o momento ideal do raleio, 
que deve ser ajustado de acordo 
com a mão de obra disponível e o 
tipo de fruta que o mercado exige.

A falta de raleio levará à pro-
dução de frutos de tamanho mui-
to pequeno e sem valor comercial 
quando se destinam ao consumo 
de mesa. Para fins industriais, às 
vezes são comprados, mas o preço 
é bem mais baixo.

No cultivo do pessegueiro as 
práticas de poda são fundamentais 
para se ter sucesso na atividade. 
Por isso, se o produtor tiver dúvi-
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das, é importante buscar assistên-
cia técnica para ter mais orienta-
ção. Mesmo que se tenha cometido 
erros nos ciclos anteriores, a versa-
tilidade desta cultura permite al-
gumas correções e a obtenção de 
bons resultados.

Raleio de frutos

O raleio de frutos na cultura 
do pessegueiro é uma das práticas 
mais importantes para obter-se 
produção de frutos com boa qua-
lidade e com rentabilidade satisfa-
tória. Em geral, a planta fixa muito 
mais frutos do que o necessário 
para a produção com qualidade.

Como os frutos competem en-

tre si e também com o crescimento 
vegetativo por água e nutrientes, o 
desenvolvimento das plantas e dos 
frutos fica prejudicado com o ex-
cesso de frutos.

De um modo geral, são neces-
sárias 30 a 40 folhas por fruto, e 
o raleio é feito com base na capa-
cidade produtiva da planta e no 
tamanho do fruto característico de 
cada cultivar.

Os objetivos do raleio 
são:

Aumentar o tamanho, a quali-
dade e a coloração dos frutos. Com 
o raleio, a competição entre frutos 
é reduzida, favorecendo o seu cres-
cimento. Cada fruto necessita em 
torno de 30 a 40 folhas para a sua 
adequada formação e crescimento.

Reduzir o custo de colheita, 
devido à menor quantidade de fru-
tos a serem colhidos.

Evitar quebra de ramos pelo 
peso excessivo.

Padronizar a qualidade dos 
frutos na colheita, pela eliminação 
de frutos danificados por pragas 
ou doenças ou com algum defeito.

Manter equilíbrio entre a ve-
getação e a frutificação da planta.

Reduzir o risco de alternância 
na produção em anos consecuti-
vos.

Diminuir o ataque de pragas e 
doenças pelo aumento do espaço 
entre um fruto e outro.

Melhorar a eficiência dos tra-
tamentos contra pragas e doenças.

A época de maior resposta ao 
raleio é o período compreendido 
entre a floração até 30 dias após 
a queda das pétalas. Porém, quan-
do os frutos são raleados muito 
precocemente, pode haver gasto 
excessivo de mão-de-obra, já que, 
neste período, há queda natural 
dos frutos.

Por esta razão, o raleio pode 
ser feito mais tardiamente. Reco-
menda-se fazer o raleio quando os 
frutinhos atingirem de 1,5 a 2 cm 
de diâmetro, ou a partir de 35 a 40 
dias após a floração.

Nesse momento, pode-se 
deixar a quantidade desejada e 
definitiva de frutos por planta. É 
importante e indispensável deixar 
os frutos distantes um do outro. 
Deve-se evitar deixar dois ou três 
frutos juntos, porque ali se alojam 
insetos e as doenças são mais da-
nosas.

Começa-se o raleio pelos fru-
tos doentes, menores, mal coloca-
dos e os da parte de cima do ramo. 
Na prática deve-se deixar um fruto 
a cada 5 a 8 cm e, nos raminhos 
finos, deixar um fruto ou no máxi-
mo dois.
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Os supermercados estão reple-
tas de produtos industrializados 
para limpar a casa, porém muitos 
deles ainda contêm diversas subs-
tâncias que podem causar alergias, 
agredir a natureza e, de quebra, en-
carecer as despesas. Ou seja, além 
de proteger a saúde humana e o 
meio ambiente, a iniciativa de trocar 
os produtos de limpeza industriali-
zados por produtos naturais e casei-
ros pode fazer bem para o bolso.

Os métodos caseiros de limpe-
za geralmente usam a mistura de 
limão e vinagre, que possuem ação 
bactericida e não causam tantas 
alergias. Confira a seguir algumas 
receitas simples e naturais para dei-
xar a sua casa limpinha:

Janelas e vitrôs
Para limpar os vidros das jane-

Reduza gastos limpando a casa 
com receitas caseiras 

las, use vinagre e água. A proporção 
é de três colheres de sopa de vina-
gre para 5 litros de água morna. Se 
os vidros estiverem muito sujos, ini-
cialmente, passe um pano seco para 
remover o pó.

Limpeza dos banheiros
Para deixar o banheiro bem lim-

pinho, evite o cloro e opte pela mis-
tura de bicarbonato de sódio e água 
quente. Misture os componentes e 
passe com uma escova nos ladrilhos 
e azulejos.

Na hora de limpar a pia e o vaso 
sanitário, use vinagre de maçã, dei-
xando de molho durante toda a noi-
te. Feito isso, enxágue pela manhã, 
removendo todos os resíduos.

Amaciante de roupas
Segundo a cartilha ecológi-

ca do Greenpeace, para termos as 

nossas roupas macias, basta acres-
centar ¼ de copo de bicarbonato 
de sódio (ou ½ copo de vinagre) às 
roupas e depois fazer o enxágue das 
mesmas.

É importante ressaltar que, se 
não utilizados da maneira correta, 
os amaciantes industrializados po-
dem ser prejudiciais à nossa saúde.

Alumínios escurecidos
Algumas panelas podem escu-

recer após uma fervura, mas existe 
um eficiente truque caseiro para 
evitar este problema: quando for 
cozinhar algo em banho-maria, co-
loque uma rodela de limão para fer-
ver junto com água.

Geladeira limpa
Após finalizar a limpeza de ge-

ladeira e do freezer, passe um pano 
úmido com bicarbonato de sódio na 
parte interna para desinfetar.

Antimofo
Para evitar o aparecimento do 

mofo, guarde dentro dos armários 
alguns pedaços de giz dentro de 
sacos feitos com gaze ou tecidos 
telados.

Limpeza de carpetes
Para remover odores fortes, 

pulverize bicarbonato de sódio so-
bre o carpete, com a ajuda de uma 
peneira grande. Deixe agir por 10 
minutos e depois aspire. Para limpar 
tapetes, jogue sal em toda a super-
fície. Aguarde duas horas e depois 
passe o aspirador.

Lavar a louça
Para lavar a louça, dissolva o sa-

bão em pedra em água quente e use 
como detergente.

Aprenda a fazer uma estante 
usando apenas caixotes de fruta. 
Cada caixa de madeira pode servir 
para você colocar objetos de deco-
ração e guardar livros dereceita, por 
exemplo.

Para começar a transformação, 
separe caixotes parecidos, para que 
seu móvel fique ainda harmonioso.

Lixar
Lixe seus caixotes, para tirar far-

pas e sujeira. Prefira a lixa 60 para 
madeira. Eles são feitos com madei-
ras bem rústicas, e é isto que os tor-
na tão especiais. Por isso, lixe para 
tirar farpas, mas não para deixar a 
madeira perfeita.

Pintar
Use esmalte à base de água, 

acetinado ou brilhante. Esta tinta é 
excelente porque é à base de água, 
e não de solvente. Ela seca muito 
rápido.

Faça uma bela estante com 
caixotes de frutas

Borracha
Para que a madeira não arranhe 

o chão, você pode utilizar pequenos 
pedaços de borracha na parte de 
baixo. Uma fita dupla face resistente 
é o suficiente para manter a borra-
cha no lugar

Muitos de nós sabemos ou já 
ouvimos falar o quanto o óleo de 
cozinha pode fazer mal à saúde. 
Mas você sabia que sua reutiliza-
ção no preparo de alimentos pode 
agravar ainda mais os malefícios? 
Segundo a nutricionista Talita Nas-
cimento, essa prática produz ele-
mentos tóxicos que podem causar 
doenças degenerativas, cardiovas-
culares e envelhecimento precoce.

Mas não é só na saúde que a 
reutilização do óleo de cozinha in-
terfere negativamente, por causa 
do gás metano (um dos principais 
causadores do efeito estufa) que 
ele libera na atmosfera quando 
está se decompondo, seu descar-
te consciente é essencial e tem se 
tornado um tema de sustentabili-
dade cada vez mais frequente.

Hoje, muitas cidades contam 
com instituições que fazem a co-
leta de óleo para reciclá-lo depois. 
No entanto, esse reaproveitamen-
to também pode ser feito na sua 
própria casa, gerando um combo 
de benefícios, como a proteção do 
meio ambiente, e uma ajuda na 
economia da família, se você se-
guir estas dicas, onde ensinamos 
a transformar o ingrediente em  
vela.

As velas podem funcionar 
como um objeto de decoração e 
ser úteis para aromatizar o am-

Reaproveitando óleo de cozinha com criatividade

biente.

Você vai precisar de:
- Um recipiente para sevir de 

base para a vela
- Óleo de cozinha usado
- Arame
- Pavio
- Pó de estearina
- 5 gotas do óleo essencial de 

sua preferência, para o aroma
- Corante(opcional)
Filtre o óleo usado (use um 

filtro de café ou pequeno coador). 
Se possível, deixe o óleo usado re-
pousar durante 24h antes de utili-
zar. Desta forma, as partículas de 
comida que possam ainda existir e 

a água ficarão depositadas no fun-
do. Coloque duas colheres de sopa 
de óleo filtrado num recipiente 
apropriado para microondas.

Junte uma colher sopa de pó 
de estearina e o corante, se qui-
ser, e misture. Deixe cozinhar por 
1 ou 2 minutos no microondas na 
potência máxima. Tenha atenção 
quando retirar porque a cera esta-
rá muito quente!

Deite a cera líquida no reci-
piente que deseja decorar. Deixe 
esfriar o líquido ligeiramente du-
rante dois minutos e coloque o 
pavio no centro da vela, utilizando 
um suporte. Deixe a cera esfriar 
durante duas a quatro horas.

Para deixar a casa com aque-
le cheirinho gostoso o dia inteiro 
não tem segredo: aromatizador de 
ambiente. Existem aos montes no 
mercado, mas quem quer economi-
zar pode produzir um de maneira 
bem simples, gastando quase nada.

Aromatizador de ar simples
Você vai precisar:

- 100ml de álcool de cereais
- 100ml de água
- 50ml de essência de sua pre-

ferência
- 1 frasco pequeno de 250ml 

(pode ser um pote de vidro que 
você jogaria fora)

- 5 palitos de churrasco com a 
ponta cortada

Tudo que terá que fazer é mis-
turar os ingredientes, colocando 
primeiramente a água, em seguida, 
o álcool e, por fim, a essência e es-
tará pronto Agora é só colocar as 
varetas dentro do frasco e aguardar 
o aroma se propagar.

Para enfeitar o frasco você 
pode imprimir um adesivo temático 
e colar com pequenos raminhos de 
ervas cheirosas.

Dicas:
Se quiser deixar o aromatiza-

dor ainda mais intenso, deixe o fras-
co fechado por uma semana. Neste 
período, o perfume se fixa melhor 
ao álcool. Outra dica importante é, 
após começar o uso, inverter a po-
sição das varetas a cada três dias, 
colocando a parte seca no líquido e 
a parte molhada para fora.
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 O cravo-da-índia é é muito 
utilizado na culinária. Fica bem em 
receitas doces e salgadas e sempre 
foi uma das especiarias mais utili-
zadas na cozinha brasileira.

Os benefícios desse produto, 
contudo, não estão restritos ao sa-
bor, o cravo é um elemento muito 
importante para nossa saúde.

Benefícios do cravo:
Tem efeito anestésico

Auxiliar nas dietas de emagre-
cimento;

Cicatrizante;
Antifúngico,
Antioxidante;
Antibacteriano;
Anti-inflamatório;
Analgésico;
Acelera o metabolismo;
Melhora a digestão.
O óleo essencial do cravo, o 

eugenol, é um elemento importan-

te para o combate a problemas no 
aparelho digestivo, além de pro-
teger as articulações e prevenir o 
câncer.

Como é feito do extrato do 
cravo, o eugenol tem poderosa 
ação antifúngica e pode ser usado 
como expectorante.

Quando misturado à água, o 
óleo essencial de cravo pode ser 
usado como repelente e antissép-
tico bucal.

Ele alivia as dores de dente e 
pode ser usado como auxiliar con-
tra as gengivites, prevenindo, tam-
bém, as cáries.

O cravo-da-índia ajuda nos 
problemas de tireoide e ajuda a 
prevenir cãibras e o colesterol alto.

Aprenda a preparar o chá de 
cravo:

Ingredientes:
Cravo: 1 colher de sopa
Água: 1 litro

Modo de preparar:
Ferva a água. Adicione os cra-

vos, deixe por cerca de 10 minutos 
e desligue. Espere esfriar, coe e 
beba normalmente.

Os benefício do cravo-da-índiaAprenda a fazer remédio caseiro 
para retratação gengival

A retração gengival é dolorosa e 
pode levar a inchaços, ou lacunas, en-
tre os dentes e a gengiva, permitindo 
a acumulação de bactérias nocivas. 
Isso facilita graves danos na gengi-
va e na estrutura óssea dos dentes, 
bem como a eventual perda deles. A 
falta da rotina de limpeza dos dentes 
pode ser uma das causas do proble-
ma, além da predisposição genética. 
Aprenda a combater a retração gen-
gival em casa:

Chá Verde: também conhecido 
como o elixir da saúde, é rico em an-
tioxidantes e pode ser utilizado tanto 
para tratar como para prevenir o dano 
causado aos dentes como resultado 
da retração das gengivas. O chá  re-
duz a inflamação das gengivas e ajuda 
a destruir as bactérias da boca (o que 
pode causar problemas periodontais). 
Tomar uma xícara de chá verde pela 
manhã ajuda a manter os nossos den-
tes e gengivas saudáveis e fortes.

Óleo de Gergelim: O óleo de ger-
gelim (¼ de xícara de óleo) pode ser 
usado como enxague bucal. Assim, 
elimina possíveis substâncias tóxicas 
e acúmulos de placa nas gengivas 
(que podem provocar a retração das 
gengivas). de gergelim e enxaguar a 
boca com energia. Aquecer um pouco 
do óleo pode ajudar na absorção do 
mesmo, e subsequente eliminação de 
toxinas e placa. O óleo de gergelim 
também dará as nossas gengivas e 
dentes uma espécie de camada prote-
tora para evitar sua deterioração.

Aloe Vera: é um agente antibac-
teriano e anti-inflamatório. Para usá-
-lo, pegue o gel fresco da planta aloe, 
e utilize-o para escovar os dentes. Ele 
também pode ser usado como enxa-

gue bucal pelas manhãs e depois das 
refeições para proteger os dentes e 
gengivas. O Aloe vera ajuda tanto na 
cicatrização das gengivas, como na 
prevenção das infecções causadas por 
bactérias.

Óleo de Coco. Dá a proteção ne-
cessária contra doenças que provo-
quem o aparecimento de bactérias e 
germes. Também ajuda a evitar que as 
partículas de comida e outros germes 
se acumulem entre os dentes provo-
cando sua deterioração.

Óleo de Limão: O limão tem pro-
priedades antissépticas e antibacte-
rianas, mas não é recomendado seu 
uso diário, já que pode corroer o es-
malte. O óleo de limão pode ser pre-
parado em casa ao infundir o azeite 
de oliva com limão durante várias se-
manas. Este óleo pode ser usado para 
enxaguar a boca na primeira hora da 
manhã. O óleo  também estimula a 
formação de tecidos e pode ajudar a 
curar áreas já danificadas.

Remédio caseiro par
retração gengival com 
eucalipto

Eucalipto
2 colheres de chá de óleo de eu-

calipto
1 xícara de água morna
1 vitamina C efervescente
Modo de preparo: Misture todos 

os ingredientes e faça um bochecho 
por 5 minutos. Repita esse tratamen-
to pelo menos 1 vez ao dia durante 
15 dias. A vitamina C tem sido usada 
durante séculos para parar o inchaço, 
sangramento e recessão da gengiva.

Curiosidades sobre os dentes do siso
Os dentes do siso estão entre 

os grandes temores dos pacientes 
em uma cadeira de dentista. Popular-
mente conhecidos como “dentes do 
juízo”, por serem os últimos a nascer 
(entre os 16 e 20 anos de idade), ao 
nascerem não há espaço suficien-
te para eles. Isso porque os demais 
dentes já estão acomodados na boca, 
portanto os sisos procuram outros 
espaços para se acomodar, como por 
exemplo, no interior da gengiva.

Os dentes do siso tinham como 
função primordial, até um tempo 
atrás, de manter uma mastigação 
mais eficiente, porque os dentes per-
manentes que nasciam a partir dos 6 
anos, eram perdidos muito cedo pela 
ação de placas bacterianas e cáries. 
Atualmente, a função original foi per-
dida, pois a perda precoce dos dentes 
é rara.

O ideal é retirar os dentes entre 
os 16 e 18 anos, pois é nessa idade 
que a raiz ainda está com 2/3 de sua 
totalidade formada, o que facilita o 
processo de sua extração. É neces-
sário realizar a cirurgia com um bom 
dentista, pois qualquer erro na região 
dos dentes do siso pode atingir al-

guns nervos responsáveis pela sensi-
bilidade. Apesar de não causar para-
lisia, esse contato involuntário pode 
remover a sensibilidade das regiões 
da língua e também do queixo e pode 
ser difícil reverter esses danos.  

Curiosidades:
1. Algumas pessoas nascem sem 

os sisos ou só com alguns deles
2. Sisos atrapalham o alinhamen-

to de outros dentes
3. A extração pode causar perda 

de sensibilidade na língua e queixo
4. Não é preciso esperar os den-

tes nascerem para extraí-los
5.  Dentes do siso podem conter 

células-tronco, mas nem sempre
6. O siso é um dente mais difícil 

de extrair do que os outros
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Preparamos esse passo a passo 
sem segredos para você preparar 
seu feijão sem medo e sem erro.

Ingredientes
4 porções / 60min
1/2 kg de feijão
3 litros de água
1 folha de louro
4 dentes de alho amassados
1 cebola picada
1 linguiça calabresa cortada em 

rodelas
Azeite de oliva
Sal a gosto
Você vai precisar de 
Panela de pressão 
1 tigela grande 
1 panela média
Lave bem o feijão e reserve de 

molho em uma tigela grande com 
água por pelo menos 24 horas. Isso 
vai garantir a retirada de gases dos 
grãos, deixando o feijão mais leve 

Cozinhando feijão na panela 
de pressão sem segredos

na hora de consumir.
Descarte a água e passe os 

grãos junto com o louro para a pa-

nela de pressão.
Acrescente os três litros de 

água e leve para cozinhar em fogo 
alto na pressão por aproximada-
mente 30 minutos.

Desligue o fogo e espere a 
pressão sair antes de abrir a pane-
la. Pegue um grão e tente amassar. 
Se conseguir facilmente, é porque 
o feijão está cozido. Se não, deixe 
cozinhar mais um pouco.

Em uma panela média, refogue 
a cebola e o alho em um fio de azei-
te de oliva.

Junte a linguiça e deixe fritar 
bem.

Misture o feijão cozido e mexa 
bem, deixando cozinhar um pouco 
mais até engrossar.

Corrija o tempero com sal e 
sirva.

Rendimento: 10 unidades
Tempo de preparo: 20 minutos
Ingredientes:
1 e 1/2 xícara (chá) de batata 

doce cozida e amassada
2 colheres (sopa) de cacau em 

pó
1/3 de xícara (chá) de açúcar 

mascavo
1 colher (sobremesa) de óleo 

de coco
Chocolate granulado para de-

coração
Modo de preparo:
Em uma panela, misture a bata-

ta doce com os demais ingredientes 

e leve ao fogo médio até que a mis-
tura comece a desgrudar da panela.

Despeje em um prato e deixe 
esfriar por completo.

Deixe alguns minutos na gela-
deira antes de enrolar seus briga-
deiros.

Faça bolinhas de aproximada-
mente 15g (eles cabem forminha 
numero 5 para doces) passe no gra-
nulado e sirva.

*Dica: Você pode passar seus 
brigadeiros também em oleagino-
sas trituradas, como por exemplo, 
castanhas, avelãs, nozes, pistache 
e etc.

Brigadeiro de batata doce

Delicioso pavê de pêssego com bolacha champagne
Um delicioso pavê de pêssego 

com bolacha champagne é uma boa 
sobremesa para fazer nos dias de 
frio. Uma receita fácil e com ingre-
dientes, para agradar à toda família.

Ingredientes:
1 lata de pêssego em calda
1 pacote bolacha champagne
2 claras batidas em neve com 

duas colheres de açúcar

Creme:
02 latas de leite condensado
02 latas de leite
02 gemasver vídeo
01 colher de (sopa) de mantei-

ga
01 vidro de leite de côco
02 colheres de (sopa) de amido 

de milho

Modo de preparo
Passe as bolachas rapidamente 

Uma geleia de pêssego é fácil 
de fazer e ainda pode ser apreciada 
a qualquer hora, com o acompanha-
mento de preferência.

Ingredientes
7 pêssegos maduros picados 

com as cascas sem caroco
2 xicaras de água
caldo de 1/2 limão espremido
1 1/2 xicara de açucar
Raspas de 1 laranja opcional

Modo de Fazer

Cozinhe os pêssegos com a 
água e o caldo do limão por 20 mi-
nutos ou até que fiquem macios.

Coe o liquido apertando bem 
com a colher para extrair bem a 
polpa, leve ao fogo novamente, adi-
cione o açucar e cozinhe em fogo 
baixo sempremexendo por aproxi-
madamente 1 hora.

Faça o teste coloque um pires 
no frezer e vá  pingando, se não fi-
car escorrendo já está pronto.

Adicione as raspas de laranja 
somente quando desligar o fogo.

Geleia de pêssego 

pela calda do pêssego, montando o 
pavê (1 camada de creme, interca-
lada com 1 camada de pêssego e 1 
camada de bolacha. Após, cubra o  

pavê com as claras e depois leve à 
geladeira. Para fazer o creme, leve 
os ingredientes ao fogo até ferver. 
Deixe o leite de côco para o final.

1 lata de pessêgo em calda em 
metades

1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite sem o 

soro
Bata bem rapidamente os pês-

segos no liquidicador e coloque em 
uma vasilha com tampa.

Acrescente o leite condensado 
e misture um pouco. Depois acres-
cente o creme de leite sem o soro.

Misture mais um pouco e final-
mente acrescente a água da calda 
do pêssego, misture novamente e 
leve ao congelador por cerca de 3 
horas.

Sorvete caseiro de pêssego para fazer em casa


