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Embrapa desenvolve 
fertilizante de baixo custo

Estudos indicam que 
agrotóxico diminui a
população de abelhas
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Embrapa desenvolve fertilizante 
de baixo custo

A Embrapa Instrumentação de 
São Paulo desenvolveu um hidro-
gel fertilizante de baixo custo e 
benéfico ao meio-ambiente.

O produto é um pó, com tex-
tura e cor semelhantes à canela, e 
assim mesmo pode ser ditribuído 
no solo. Quando em contato com 
a chuva ou irrigação, o fertilizante 
absorve água em até mil vezes o 
seu peso e a libera com o nutrien-
tes para a plantação.

Com uma única aplicação, os 
nutrientes podem ser liberados 
por até oito dias. De acordo com o 
pesquisador Luiz Henrique Cappa-
relli Mattoso, o baixo custo fica 
por conta da menor aplicação de 
fertilizante, e o valor de produção 
inferior aos hidrogeis convencio-
nais.

“Também, ao invés de usar 
material sintético importado, são 
usados polissacarídeos, da celu-
lose, que é uma fonte renovável, 

além de argila, minerais, e outros 
conteúdos que temos no país. 
É uma produção nacional e com 
pouco impacto ao meio-ambien-
te”, explica.

Os ensaios da pesquisa estão 
sendo realizados na Embrapa Hor-
taliças, no Distrito Federal com 
plantações de tomate e pimentão, 
mas o objetivo é que o fertilizante 
seja apto para qualquer cultura. 
“Em princípio ele pode ser usado 
a qualquer cultura.

Vamos ainda otimizar a formu-
lação para ter uma liberação mais 
prolongada”, conta. Mattoso acre-
dita que os produtores de Bento 
Gonçalves e região poderão usar o 
fertilizante para as culturas locais.

Com resultados promissores, 
o plano é encontrar uma empresa 
que se interesse pela comercializa-
ção do fertilizante e que ajude a 
finalizar a pesquisa, para a produ-
ção em alta escala.
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Novo inseticida biológico é 
lançado para a safra 2017/2018

Os produtores da safra 
2017/2018 podem contar com um 
novo inseticida biológico para apli-
car em suas lavouras. A partir de 
outubro o produto, chamado de 
Cartucho VIT, vai ser comercializado 
em lojas de varejo. Em parceria en-
tre uma empresa e a Embrapa Milho 
e Sorgo, o inseticida foi criado para 
ser mais resistente à exposição da 
radiação ultravioleta, o que foi um 
dos grandes desafios enfrentados 
pela equipe técnica na fase de indus-
trialização.

A recomendação é aplicar o pro-
duto na lavoura após as 16 horas, 
pois a luz do Sol destrói o baculo-
vírus, tornando-o ineficaz contra a 
lagarta. O pesquisador da Embraba 
Milho e Sorgo, Fernando Valicente, 
avalia que disponibilizar um produ-
to biológico no mercado e mantê-lo 
eficiente durante o tempo que fica 
na prateleira é o mais desafiador. 
“Foram anos a fio de investimentos, 
de experimentos em laboratórios e 
em campos para tornar o produto 

viável. O balanço é altamente positi-
vo, já que a cada ano presenciamos 
ataques mais agressivos da lagarta-
-do-cartucho e, consequentemente, 
quantidades maiores de inseticidas 
químicos sendo aplicados. Dessa for-
ma, o baculovírus vem para dar um 
equilíbrio nesse contexto”, explica.

A fórmula do produto, desenvol-
vida pela Embrapa a partir de pes-
quisas iniciadas na década de 1980, 
identificou isolados de vírus eficien-
tes contra a lagarta-do-cartucho. A 
eficiência do inseticida foi comprova-
da ao apresentar taxa de mortalidade 
entre 75% e 95% das lagartas com até 
cinco dias de idade (até quase 1 cm 
de comprimento). Os sintomas do 
baculovírus no inseto começam com 
perda de apetite (podendo reduzir a 
alimentação da lagarta em até 93%), 
redução na mobilidade, descolora-
ção do corpo e morte. A tecnologia 
ainda apresenta baixo número de 
aplicações (em média duas) e a pre-
servação de mananciais de água e de 
inimigos naturais da praga.

A revista Sicence publicou dois 
novos estudos na quinta-feira (29) que 
confirmam o perigo que os agrotóxi-
cos neonicotinóides apresentam para 
a reprodução das abelhas. Na Europa 
e América do Norte, as abelhas operá-
rias estão desaparecendo das colônias.

Experimentos feitos no Reino 
Unido, Hungria e Alemanha, com três 
espécies de abelhas expostas aos 
agrotóxicos, resultaram em poucas 
sobreviventes. Os neonicotinóides 
causaram redução na capacidade delas 
estabeleceram novas populações no 
ano seguinte.

Já o segundo artigo analisou a 
área de cultivo de milho no Canadá. 
Eles isolaram os impactos dos neoni-
cotinóides de outras práticas agrícolas 

de alta intensidade. Novamente, as 
abelhas expostas ao agrotóxico tive-
ram menor expectativa de vida, além 
das colônias perderem as rainhas. Ain-
da, foi descoberto que os neonicoti-
nóides podem ser ainda mais potentes 

Estudos indicam que agrotóxico diminui a
população de abelhas

Os produtores agrícolas podem 
apostar em um novo tipo de fruta 
para cultivo. As chamadas peque-
nas frutas abrangem mirtilo, amora-
-preta, framboesa, entre outras. Se-
gundo a pesquisadora da Embrapa 
Uva e Vinho Andrea De Rossi, uma 
das coordenadoras do IX Seminário 
Brasileiro sobre Pequenas Frutas, 
que acontece em Vacaria, de 4 a 6 
de julho, o solo de Bento Gonçalves 
é propício para o cultivo de peque-
nas frutas.

“É altamente recomendável 
que se faça análise de solo antes 
do plantio para que sejam feitas as 
correções necessárias. Uma pecu-
liaridade é a de que, o mirtilo, dife-
rentemente da maioria das espécies 
frutíferas, se adapta bem a solos 
mais ácidos”, comenta.

Para ela, a principal vantagem 
do agricultor optar por cultivar es-
tas frutas está no valor comercial, 
porque em áreas de pouca metra-
gem ele já consegue obter lucrativi-
dade satisfatória.

De acordo com Andrea, as regi-
ões com clima temperado, como na 

região dos  Campos de Cima da Ser-
ra, a recomendação é de se realizar 
o plantio no período de inverno. 
“Se, por outro lado, o produtor dis-
puser de um  sistema de irrigação, 
o plantio pode ser feito também 
em outras épocas”, orienta.

Antes as pequenas frutas eram 
importadas. “O que vale destacar é 

quando a produção se tornou im-
portante o mercado foi conhecen-
do estas frutas e seus benefícios e 
passou a consumi-las. O principal 
fator na diminuição do preço das 
pequenas frutas foi o aumento da 
oferta no mercado nacional”, conta 
a pesquisadora.

A abertura oficial do Seminário 
que trata sobre o tema acontece na 
noite de 5 de julho, com a palestra 
do Dr. Anibal Caminitti (Argentina) 
sobre o “Desenvolvimento econô-
mico de pequenas frutas - experi-
ência de intervenção.

O evento segue com uma di-
versificada programação, abordan-
do desde processos de certificação 
até novas cultivares de frutas. O 
Seminário está sendo promovido 
pela  Embrapa Uva e Vinho, Embra-
pa Clima Temperado,  Universidade 
de Caxias do Sul (UCS), Instituto Fe-
deral do Rio Grande do Sul (IFRS), a 
Universidade Estadual do Rio Gran-
de do Sul (UERGS), entre outros.

Pequenas frutas é alternativa para 
pequenos produtores

Reunião pública vai debater
regulamentação de agrotóxicos

A Anvisa vai debater em reu-
nião pública do dia 17 de julho 
sobre a regulamentação de agro-
tóxicos.

De acordo com uma nota emi-
tida pela agência, o evento tem 
como objetivo discutir pontos 
específicos das últimas versões 
das propostas resultantes das 
Consultas Públicas n° 260, 261 e 
262/2016.

Entre os assuntos estão as 

exigências para avaliação toxico-
lógica, informações toxicológicas 
para rótulos e bulas e critérios 
para classificação toxicológica de 
agrotóxicos. 

Atualmente, a Anvisa trabalha 
na Revisão da Portaria nº 03, de 16 
de janeiro de 1992, que dispõe so-
bre requisitos para regularização 
de produtos agrotóxicos, o que le-
vou à publicação dessas consultas 
públicas.

quando misturados a um inseticida 
comum.

Os neonicotinóides são uma clas-
se de insecticidas derivados da nicoti-
na, lançados em 1972.
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Quem é o agricultor que vai renovar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves
Cedenir Postal, recém empossado depois de uma campanha que teve vários entraves judiciais quer trabalhar com renovação e o primeiro passo  é criar comissões para cada tema trabalhado no sindicato

O agricultor Cedenir Pos-
tal, de 42 anos, eleito há pouco 
mais de uma semana presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais e que reside na linha São 
Luiz, distrito de Tuiuty, por sete 
anos fez parte da associação dos 
agricultores que fornece a me-
renda escolar para escolas muni-
cipais. Oriundo de uma família de 
agricultores, Postal trabalha com 
agricultura desde jovem.

“Meu pai plantava parreira, 
além de cultivar uva. Eu e meu 
irmão plantamos hortifrúti des-
de jovens. Plantamos tomate, 
pimentão, berinjela, couve flor, 
brócolis, melão, entre outros pro-
dutos”, afirma. Postal, dedicado a 
vida no campo, participa da fei-
ra livre desde 1994, e como ele 
mesmo diz, sempre buscou aper-

feiçoar sua técnica no campo.
“Fiz cursos de gestão rural 

pelo SENAC, e participei de pa-
lestras sobre o tema. Quando 
tem algum curso sempre procuro 
participar”, diz. Apaixonado pela 
profissão que escolheu, o agricul-
tor diz que jamais trocaria o cam-
po. “Eu amo o que faço e nunca 
faria outra coisa. E agora quero 
poder ajudar também os agricul-
tores. Acho, inclusive, que a feira 
livre poderia acontecer em um 
espaço coberto na área central”, 
acredita.

Os desafios da nova 
gestão

Ao se candidatar a presiden-
te, Postal esperava uma eleição 
acirrada, mas sabendo da neces-
sidade de renovação do sindica-

to, sempre acreditou na vitória. 
O presidente lembra que quando 
conversava com agricultores, ou-
via deles, um pedido de mudan-
ça. “Muitas pessoas deixaram de 
pegar a mensalidade do sindicato 
no decorrer da administração da 
Inês Bianchetti. Temos muitos 
desafios pela frente, mas tenho 

certeza que vamos vencer to-
dos”, acredita.

A primeira semana na função 
de presidente foi de estudar o 
funcionamento do sindicato, es-
trutura, convênios e contratos. 
Postal é convicto quando comen-
ta sobre a continuidade aos ser-
viços prestados aos associados. 

Com vontade de mudança, já pla-
neja novos projetos.

“Vamos criar setores para 
diferentes atividades. Queremos 
comissões que tratam assuntos 
voltado às mulheres, jovens, ou-
tros para viticultura, horticultu-
ra, fruticultura e agro indústria”, 
garante. O primeiro trabalho, no 
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entanto, é uma dívida da gestão 
de Inês, que conforme diz Postal, 
era para ter sido realizado no úl-
timo ano.

“A primeira tarefa a ser feita 
de forma urgente é a regulariza-
ção de extensões de base. Pre-
cisamos dar andamento o mais 
rápido possível. 

Vamos ter que ocupar o tem-
po fazendo isso que poderia ter 
sido feito no ano passado. O re-
gistro do sindicato não está mais 
ativo no ministério do trabalho 
e precisamos regularizar isso”, 
afirma.
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Estas dicas para tratar gripe e 
resfriados são simples e 100% natu-
rais. Pois basta estar exposto à saliva, 
respiração ou mãos contaminadas de 
quem “carrega” um dos milhares de 
vírus transmitidos pela gripe ou res-
friado para que você também fique 
vulnerável a esses males. É normal 
pegar de 4 a 5 resfriados por ano, 
sendo que os sintomas mais recorren-
tes são catarro, tosse, expectoração e 
breves dores de cabeça. Já a gripe é 
ligeiramente mais grave. O vírus In-
fluenza é aquele que provoca o mal 
do resfriado. Tem sintomas semelhan-
tes aos dos resfriados, embora ainda 
que o resfriado provoque  também 
algumas dores musculares, cansaço e 
febres altas.

A principal diferença entre a gri-
pe e os resfriados é a intensidade de 
seus sintomas e o local das vias respi-
ratórias afetadas. De modo geral, na 
gripe os sintomas são mais intensos 
e nos resfriados são mais leves e têm 
uma menor duração. No resfriado a 
região afetada é mais superior do pul-
mão, enquanto que na gripe, todo o 
pulmão pode ser afetado.

A gripe ocorre, principalmente, 
durante o inverno, e o contágio é 
muito fácil, bastando ter alguém gri-
pado numa sala para que em pouco 
tempo todos sejam contaminados 
com a doença.

Receitas naturais para combater a gripe
Ingredientes naturais, frescos e 

ricos em fibras, e este duas receitas 
simples podem ajudar muita na eli-
minação das toxinas do corpo. Eles 
agem junto com o fígado e tem a ca-
pacidade filtrar e eliminar as substân-
cias nocivas do organismo. 

Você vai precisar de:
1 dente de alho
1 limão
gengibre
Modo de preparo:
Em um recipiente, ferva 1 den-

te de alho amassado com o suco de 

1 limão e 1 colher (chá) de gengibre 
ralado.

Adoce com 1 colher (sopa) de 
mel e tome antes de dormir.

Ingredientes:
4 laranjas
10 gotas de própolis
mel
Modo de preparo:
Bata, no liquidificador, o suco 

puro de 4 laranjas com 10 gotas de 
própolis e 1 colher (sopa) de mel.

Beba 4 vezes ao dia.

Mais conhecido na nossa região 
como “cacetinho”, este pão “famo-
so” é geralmente acociado à muitas 
calorias e visto de forma negativa 
quando se trata de saúde. Mas há 
também pontos positivos a seu res-
peito. Confira:

- É energético e combustível 
para o cérebro, devido à glicose.

- Pode-se comer um pão francês 
por dia, no café da manhã, pois essa 
quantidade não faz engordar. O que 
provoca o aumento de peso são 
os recheios que se coloca no pão, 

Curiosidade sobre o pão francês
como uma fatia de presunto. Prefira 
os menos gordurosos, como queijo 
branco e peito de peru light.

- Suas calorias são semelhan-
tes às do pão integral. A diferença 
é que o integral é rico em fibras, o 
que ajuda no funcionamento do in-
testino e no controle do colesterol 
e glicose.

- É um alimento de fácil diges-
tão.

- O pão francês é um alimento 
natural, pois é preparado sem o uso 
de conservantes.

Relaxar é preciso para manter a 
correria do dia a dia mais leve e saudá-
vel. Ao longo dos anos, diversos estudos 
têm sido realizados para concluir que os 
benefícios do cochilo. Uma boa “sone-
ca”, aliada à uma alimentação correta 
faz o corpo relaxar, recuperar o ânimo 
e disposição, nos deixa mais criativos 
e produtivos, reforça o sistema imuno-
lógico e ainda pode reverter o impacto 
hormonal de uma noite de sono ruim, 
agravados pela falta de nutrientes que 
geram insônia.

De acordo com as pequisas, dormir 
de 10 a 40 minutos depois da refeição 
revigora o cérebro, dá mais energia e ca-
pacidade de concentração, entre diver-
sos outros benefícios. Não é à toa que 
a hora da “sesta” (ou siesta) é tradição 
em vários países, principalmente os de 
climas mais quentes, como Espanha e 
México. O mundo está repleto de estí-
mulos visuais, barulhos, situações gera-
doras de tensão e estresse, que tornam, 
cada vez mais difícil dormir o suficiente 
- cerca de 6 h a 8 h por noite -, como 
explica a psicóloga Marinele Simão:

“Cada pessoa tem um metabolis-
mo próprio e sabe o tempo suficiente 
de sono que precisa ter durante a noite, 
devemos respeitá-lo para sentir dispo-
sição durante o dia. Algumas pessoas 
sentem sono à tarde, geralmente após 
o almoço, e devem, se puderem, tirar 

uma soneca de no máximo 30 minutos, 
para acordar melhor”, completou a pro-
fissional.

Uma pesquisa feita pela NASA em 
pilotos comprovou que quem tirava 
aproximadamente 20 minutos para co-
chilar em voos longos, tinha aumento 
de 34% na performance e 54% no esta-
do de alerta em comparação com quem 
não praticava a siesta. Outro estudo, 
conduzido pela Escola de Medicina de 
Harvard, na Grécia, com 23.000 adultos, 
concluiu que pessoas que dormiam no 
meio da tarde tinham 30% a menos de 
chance de ter de doenças coronárias. 

“Tirar um cochilo à tarde faz muito 
bem, ainda mais para os hipertensos, 
pois vai interromper a tensão, baixar o 
nível de estresse, reduzir a agitação e 
limpar a mente. Com isso, haverá uma 
recuperação cardiovascular e a pressão 
arterial irá se equilibrar, se normalizar”, 
revela a psicóloga.

Regras para aproveitar o seu 
cochilo

Para que o cochilo seja proveitoso 
de verdade é preciso quase um ritual. 
Antes de mais nada, o tempo de descan-
so não pode passar de 40 minutos. O ci-
clo do sono é composto por cinco está-
gios, a partir dos 45 minutos entramos 
na terceira fase e a atividade neuronal é 
bem reduzida, então acordar nesse mo-

mento pode causar ainda mais cansaço, 
sonolência e estresse.

O ritual consiste em criar condi-
ções adequadas para dormir: ficar de 
preferência deitado do lado esquerdo, 
para melhorar a digestão, e procurar 
fazer isso em lugares onde o barulho e 
claridade sejam mínimos.

Para quem se preocupa que o co-
chilo no meio da tarde atrapalhe o sono 
noturno, a especialista desmistifica: ti-
rar um cochilo de até 30 minutos à tar-
de, entre as 12 e 14hs, não interfere no 
sono da noite. Mas, caso isso aconteça, 
ela aconselha que o tempo do cochilo 
deve ser reduzido, para uns 15 minutos, 
duas ou três vezes por semana, e não 
mais todos os dias. Marilene alerta: “Se 
o sono da tarde for persistente e incon-
trolável, é válido passar por uma consul-
ta médica”, salientou.

Não brigue com o sono
O cochilo pode combater os efei-

tos da restrição de sono, ajudando os 
sistemas imunes e neuroendócrinos a se 
recuperarem, mas é preciso ter cuidado. 
O excesso de sono sinaliza que um mé-
dico precisa ser consultado, e a ausên-
cia mais ainda. O sono insuficiente pode 
causar muito mais do que a queda da 
produtividade, pode causar acidentes. 
Pessoas que dormem pouco tem uma 
probabilidade muito maior de desenvol-
ver doenças crônicas, como obesidade, 
diabetes, pressão alta e depressão.

“O sono é reparador e renovador 
das energias. Além da memória ficar 
prejudicada, o raciocínio fica mais len-
to, o humor fica pior, o estado de ânimo 
ficará mais baixo, a concentração e aten-
ção ficaram comprometidas, e a aparên-
cia fica bem abatida. Portanto, respeitar 
o relógio biológico é fundamental”, diz 
Marilene Simão.

Benefícios dos cochilos diários à sua saúde

As picadas de abelha podem cau-
sar muita dor, e em alguns casos, até 
provocar uma reação exagerada do 
organismo que causa intensa dificul-
dade para respirar. No entanto, isto 
só acontece em pessoas que possuem 
alergia ao veneno das abelhas e que 
são picadas por muitas abelhas ao 
mesmo tempo, o que não é frequen-
te.

Assim, para ajudar alguém que 
foi picado por uma abelha:

Remova o ferrão com a ajuda de 
uma pinça ou agulha;

Lave a região afetada com água 
fria e sabão;

Aplique uma pedrinha de gelo 
enrolada em papel de cozinha;

Passe uma pomada para picada 
de inseto na região afetada e deixe 
secar sem cobrir a pele.

Quando a abelha faz a picada na 
pele, ela injeta um veneno irritante 
que provoca dor intensa no local, 
vermelhidão e inchaço. O veneno, 
normalmente, não faz mal e não é 

prejudicial para a maioria das pes-
soas, mas se a vítima for alérgica ao 
veneno das abelhas, pode ser fatal, se 
não for atendida por médicos imedia-
tamente.

Sinais de alerta para ir no 
pronto-socorro

Os sinais e sintomas que indicam 
uma reação alérgica exagerada à pica-
da da abelha são:

Aumento da vermelhidão, cocei-
ra e inchaço no local da picada;

Dificuldade para respirar e para 
engolir a saliva;

Inchaço do rosto, boca ou gar-
ganta;

Sensação de desmaio ou tontu-
ras.

Caso estes sintomas sejam iden-
tificados, deve-se chamar uma ambu-
lância ou levar a vítima para o hospi-
tal imediatadamente porque é uma 
situação grave que pode colocar em 
risco a vida.

O que você deve fazer em caso 
de picada de abelha
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Clarear os dentes é muito mais 
do que uma preocupação estética. 
Dentes mais bonitos também refle-
tem uma melhor saúde, e é preciso 
cuidado para que os maus hábitos do 
dia a dia, como o excesso de café e o 
cigarro, não estraguem os dentes de 
maneira permanente. Existem diver-
sas receitas que podem ajudar a tirar 
manchas dos dentes e deixá-los mais 
bonitos e brilhantes. Confira:

Receita com óleo puro
Ingredientes:
Óleo extravirgem prensado a 

frio (preferencialmente, de girassol, 
linhaça, gergelim ou coco): 1 colher 
de sopa, e água.

Modo de preparar:
Ponha 1 colher de sopa do óleo 

na sua boca, antes do café da manhã.
Bocheche de 15 a 20 minutos, 

ou durante o tempo que você achar 
necessário. O importante é que você 
passe demoradamente o óleo entre 
os dentes, depois cuspa.

Lave muito bem a boca com 
água e escove os dentes;

Repita esse procedimento 3 ve-
zes ao longo do dia, antes das refei-
ções, sem nada no estômago.

Importante: nunca engula o 
óleo.

Receita com pasta de den-
te de babosa

Ingredientes:
Folha de babosa
Modo de preparar:
Pique a folha à noite, antes de 

dormir;
 Deixe que escorra um líquido 

com um tom amarelo;
 Na manhã seguinte, extraia o 

gel com uma colher.
Ponha numa escova e escove os 

dentes normalmente
Nota: esse procedimento é tam-

bém muito utilizado para dentes sen-
síveis e sangramento nas gengivas. 
Nunca se esqueça de fazer um teste 
de alergia antes de utilizar a babosa, 
seja em que receita for: por exemplo, 
você pode colocar um pouquinho do 
gel no cotovelo e, caso haja alguma 
reação, não siga com a receita. Muito 
importante também é lembrar que 
devemos consultar o dentista sem-
pre.

Receita caseira para clarear os
dentes naturalmente

Nos adultos os níveis normais de 
pressão arterial são de 120 mm Hg 
quando o coração bate por atividade 
física, e de 80 mm Hg quando está em 
estado de repouso.

Considera-se que a pressão está 
acima do adequado quando a primei-
ra medida supera os 140 mm Hg e a 
segunda supera os 90 mm Hg.

O que mais preocupa sobre esta 
condição é que ela não apresenta sin-
tomas contundentes, a menos que es-
teja em uma etapa mais complicada.

A maioria das pessoas diag-
nosticadas com hipertensão recebe 
um tratamento farmacológico para 
estabilizá-lo. No entanto, a medicina 
tradicional chinês nos oferece méto-
dos alternativos com os quais se pode 
controlar de forma natural, sempre e 
quando se acompanhado de outros 
hábitos saudáveis.

Pontos de pressão 1 e 2
O ponto de pressão 1 vai desde 

a parte posterior do lóbulo da orelha 
até o centro da clavícula (ponto 2).

Imaginando que sobre estes há 
uma linha que os une, faça este cami-
nho com uma suave pressão usando 
as pontas dos dedos.

Repita o movimento umas 10 ve-
zes em cada lado do pescoço.

Ponto de pressão 3
Após massagear os pontos de 

pressão 1 e 2 que se mostram na ima-
gem, localize o ponto que está a meio 
centímetro do lóbulo da orelha em di-
reção ao nariz.

A seguir, faça uma suave pressão 
com as pontas dos dedos e realize 
uma massagem suave durante um mi-
nuto em cada lado.

Segundo os especialistas, este 
tipo de técnica está baseado na inter-
conexão de várias regiões do corpo, 
com as quais se podem desfazer os 
bloqueios de fluxo sanguíneo para re-
gular a pressão.

Para que os resultados desta téc-
nica sejam permanentes, é primordial 
revisar os hábitos de vida e melhorar 
os que não contribuem para melhorar 
a condição.

Evitar o consumo excessivo de 
sal

O consumo excessivo de sal 
se transformou em uma das causas 
principais do aumento do número de 
pacientes com pressão arterial alta. E 
não conta apenas o sal adicionado às 

comidas caseiras, mas também ao sal 
contido nos produtos processados e 
industrializados.

Sempre devem ser revisados os 
rótulos e adquirir aqueles que sejam 
livres de sal ou muito baixos em só-
dio. Além disso, em casa podemos 
substituí-lo por outras especiarias 
saudáveis que também dão um sabor 
excelente aos alimentos.

Consumir mais ômega 3
O consumo regular de alimentos 

ricos em ácidos graxos ômega 3 con-
tribui para regular os níveis de coles-
terol e triglicérides no sangue para 
evitar a obstrução das artérias. 

Evitar o cigarro
Os compostos tóxicos e estimu-

lantes do cigarro aumentam a pressão 
arterial até que a mesma fique acima 
dos níveis normais.

Evitá-lo não apenas controlará 
esta condição, mas também nos aju-
dará a prevenir o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares e do siste-
ma respiratório.

Manter o peso saudável
O sobrepeso e a obesidade são 

fatores que sobrecarregam de tarefas 
o coração, aumentando o risco de 
suas principais doenças.

É primordial reduzir, pelo menos, 
10% da massa corporal para começar 
a regular a pressão, o colesterol e a 
circulação.

Fazer exercícios
A prática diária de 20 ou 30 

minutos de exercícios é suficiente 
para apoiar as principais funções do 
sistema cardiovascular. Este tipo de 
atividade ativa a circulação, contribui 
para eliminar as toxinas e previnem a 
hipertensão.

Prática chinesa para controlar a pressão arterial

O alecrim é  uma planta de 
muitas utilidades, não só porque 
bastam poucos raminhos para  dar 
um sabor  especial para a comida, 
mas porque é uma planta decorati-
va muito bonita e resistennte.

Para plantá-lo, basta ter um pe-
queno raminho.

Corte o ramo de uma planta de 
rosmarino: escolha um mais duro 
mas não muito velho. Com uma te-
soura, faça um corte em diagonal.

Por segurança, pegue mais de 
um raminho. Coloque em um copo 
com fertilizante, de preferência 
natural, por uma noite. No dia se-
guinte tire o fertilizante e coloque 
água. Deixe assim por uma sema-
na e coloque mais água se secar. 
Você deve esperar que no fundo 
do galho nasçam pequenas raízes 
brancas e assim transferir para um 

vaso com terra. Regue e veja a sua 
planta crescer!

Aprenda a plantar alecrim

O Brasil é um país de muita 
diversidade climática, por isso, as 
hortaliças se adaptam de forma 
diferente no calendário de acordo 
com cada região.

Se você quer começar a plan-
tar nos meses de julho, agosto e 
início de setembro, saiba o que é 

Saiba o que cultivar no inverno
mais adequado para o lugar onde 
moramos.

Para os hortelões da região Sul, 
que temos um inverno mais rigo-
roso, é época de plantar Cebolinha 
Verde, Ervilhas, Beterrabas, Mostar-
das, Acelgas, Agriões, Aipo/Salsão e 
Alfaces.
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Para a massa
3 ovos (gema e clara separadas)
3/4 de xícara (chá) de óleo
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de leite morno
3 colheres (chá) rasas de fermen-

to em pó
2 xícaras (chá) de açúcar
Raspas da casca de 1/2 limão
200g de uvas pretas
Farinha de trigo para passar nas 

uvas

Para a farofa
1 1/2 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de manteiga
Canela em pó a gosto

Receita deliciosa de cuca de uva

Você vai precisar de
1 tigela média
Batedeira
1 forma retangular
Preaqueça o forno em 180 graus.
Comece pela farofa: em uma ti-

gela média, misture o açúcar, o trigo, 
a canela e a manteiga com os dedos 
até formar uma farofa. Reserve.

Agora, prepare a massa batendo 
as claras em neve na batedeira.

Jogue as raspas de limão sobre as 
claras em neve e reserve na geladeira.

5. Enquanto isso, bata na bate-
deira as gemas com o açúcar por cer-
ca de 5 minutos.

Sem parar de bater, acrescente 
a farinha de trigo, o leite morno e o 
óleo aos poucos.

Pare de bater e junte à massa as 
claras em neve reservadas na geladei-
ra. Faça isso suavemente com a ajuda 
de uma espátula.

Depois, misture o fermento com 
cuidado.

9. Disponha a massa em uma for-
ma retangular untada.

Em seguida, passe as uvas em 
um pouco de farinha de trigo para 
que não afundem na massa e dispo-
nhaas enfileiradas sobre a massa na 
forma.

Cubra com a farofa e leve ao 
forno preaquecido por cerca de 40 
minutos ou até que a farofa fique 
dourada.

Rende 16 porções e leva cerca de 
60min.

Esta receita rende 4 porções  e 
você precisará cerca de 50minutos.

Ingredientes
4 sobrecoxas de frango desossa-

da
12 ameixas secas sem caroço
8 fatias de bacon
Sal a gosto
Pimenta preta a gosto moída na 

hora

Frango recheado especial

Você vai precisar de
Cordão para amarrar as sobreco-

xas com bacon
1 refratário

Modo de preparo
Tempere as sobrecoxas com sal e 

pimenta preta. Fique à vontade para 
utilizar os temperos de sua preferên-
cia.

4 porções
4 coxas ou sobrecoxas de frango
3 ovos
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de farinha de ros-

ca
Sal

Pimenta-do-reino
Suco de 2 limões
Orégano

Você vai precisar de
3 pratos fundos
Papel-toalha

1 frigideira funda

Modo de preparo
Tempere o frango com o suco de 

limão, o sal, a pimenta-do-reino e o 
orégano.

Deixe descansar por 15 minutos 
na geladeira.

Bata os ovos em um prato fundo 
e reserve.

Coloque a farinha de trigo em 
um prato fundo e reserve.

Coloque a farinha de rosca em 
um prato fundo e reserve.

Passe os pedaços de frango na 
farinha de trigo, no ovo e na farinha 
de rosca, nesta ordem. Se quiser uma 
casquinha mais grossa e crocante, re-
pita o procedimento mais uma vez.

Frite em óleo quente, tomando 
cuidado para que o frango não fique 
cru em seu interior.

Deixe o frango secar um pouco 
sobre papel-toalha. Sirva em seguida.

Aprenda a fazer frango à milanesa

30 porções
1kg de barriga de porco (pan-

ceta)
1 xícara (chá) de farinha de 

trigo
1/2 limão
1/2l de óleo pra fritar
1/2 dose de cachaça
Pimenta-do-reino
Sal
 

Você vai precisar:
1 tigela grande
1 refratário com tampa
1 frigideira funda
Papel-toalha

Modo de preparo:
Pique a barriga em pedaços 

pequenos.
Tempere-a com o sal, a pimen-

ta-do-reino, o limão e a cachaça. 
Reserve por 15 min.

Coloque em um recipiente 
com tampa ou em um saco para 
alimentos e misture bem com a fa-
rinha. A ideia é que ela incorpore 
bem à carne.

Coloque o óleo para aquecer 
e frite os pedaços de panceta até 
que fiquem torradinhos.

Leve para secar sobre papel-
-tolha e sirva em seguida.

Como fazer torresmo

Em uma tábua, disponha duas fa-
tias de bacon em formato de cruz.

Coloque a sobrecoxa aberta em 
cima e recheie com 3 ameixas.

Feche a carne e cruze as pontas 
que restaram do bacon sobre ela.

Amarre com um cordão para que 
não se desmanche. Repita a operação 
até rechear todas as sobrecoxas.

Disponha em um refratário e leve 
ao forno preaquecido em 180 graus 
para assar até que fique dourado.

Rende 4 porções.
1 prato fundo
1 frigideira

Ingredientes:
400g de queijo muçarela
2 ovos
Sal
Orégano (opcional)
1 xícara (chá) de farinha de 

rosca
1 xícara (chá) de farinha de 

trigo
Óleo

Preparo:
Corte a muçarela em cubos 

médios. Reserve.
Em um prato, bata os ovos e 

misture com o óregano e o sal.
Passe a muçarela no ovo, na 

farinha de trigo, no ovo novamen-
te e na farinha de rosca, nesta or-
dem.

Leve ao freezer e deixe des-
cansar por 30 minutos.

Em uma frigideira, aqueça o 
óleo. Frite os queijos e sirva.

Receita simples de queijo frito


