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Olide Notari Grigoletto, do lar 
aposentada, filha de José Notari e 
Tereza Zamboni Notari, nascida  em  
14/01/1923, falecida em 19/08/2017, 
natural de Garibaldi, moradora de 
Bento Gonçalves, Viúva

Tiago Lopes Saraiva, estu-
dante, filho de Marcio da Silva 
Saraiva e Rosângela Lopes, nas-
cido em 13/05/2000, falecido em  
22/08/2017, natural de Capão da 
Canoa, morador de Carlos Barbosa,s 
Solteiro 

Antônio Postal, agricultor 
aposentado, filho de João Postal 
e Lídia Rosa de Carli Postal, nas-
cido em  23/05/1954, falecido em  
21/08/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Casado 

Luís Carlos Baú, bancário, fi-
lho de Alcides Baú e Magdalena 
Eugenia Cavalett Baú, nascido em 
15/05/1955, falecido em 21/08/2017, 
morador de Bento Gonçalves, Casa-
do 

Ciro Pedro Zandoná, agricultor 
aposentado, filho de  João Zandoná 
Sobrinho e Angela Colomba Ferrari, 
nascido em  25/02/1940, falecido em  
19/08/2017, natural de Pinto Ban-
deira, morador de Sao Pedro, Bento 
Gonçalves, Casado 

Sílvio Predebon, agricultor, fi-
lho de Severino Predebon e Santina 
Fontanella Predebon, nascido em 
22/03/1969, falecido em 22/08/2017, 
morador de Bento Gonçalves, Casa-
do 

Arminio Thomazini, músico 
aposentado, filho de João Thoma-
zini e Maria Thomazini, nascido em 
14/12/1938, falecido em 23/08/2017, 

geral

Óbitos

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DE BENTO GONÇALVES

EDITAIS DE CASAMENTO

Faço saber que se habilitaram para casar neste Serviço de registros:

Edital nº 19301: LUÍS ANTÔNIO SOAREZ DA SILVA, solteiro, fren-
tista, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento 
Gonçalves e MERIDIANE GARBIN PREDEBON, solteira, auxiliar adminis-
trativo, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Ben-
to Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19302: RODRIGO MAZZON, solteiro, motorista, na-
tural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e RENATA DOS SANTOS PINHEIRO, solteira, meta-
lúrgica, natural de Caibaté-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19307: LUCAS ALBERTO SELL, solteiro, comunica-
ção visual, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domicilia-
do em Bento Gonçalves e SUZIANE KULINSKI, solteira, estudan-
te, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em 
Bento Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19309: ROGERSON NUNES MACIEL, solteiro, indus-
triário, natural de Porto Alegre-RS, residente e domiciliado em Ben-
to Gonçalves e TAMYRIS DALMOLIN SCUSSEL, solteira, industriária, 
natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19310: JONAS CATTIVELLI, solteiro, vendedor, natu-
ral de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves e GRACIELI VERIDIANA RENNER MÜLLER, solteira, almoxa-
rife, natural de Crissiumal-RS, residente e domiciliada em Bento 
Gonçalves. O Regime de bens será o da Comunhão Parcial de Bens.

Edital nº 19314: RUI VICENTIN, solteiro, moveleiro aposen-
tado, natural de Bento Gonçalves-RS, residente e domiciliado em 
Bento Gonçalves e ALEXANDRE DA SILVA, solteiro, técnico em in-
formática, natural de Itajaí-SC, residente e domiciliado em Bento Gon-
çalves. O Regime de bens será o da Separação Obrigatória de Bens.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Bento Gonçalves, 29 de agosto de 2017.

GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN

natural de  Nova Bréscia, morador 
de Bento Gonçalves, Divorciado 

Miguel dos Santos Bordin, fi-
lho de Dariane dos Santos Bordin, 
nascido em 21/08/2017, falecido em  
23/08/2017, morador de Bento Gon-
çalves, Solteiro 

Natal Secco, pedreiro aposenta-
do, filho de Biazin Secco e Dosolina 
Faita, nascido em 28/03/1952, fale-
cido em  22/08/2017, natural de Iló-
polis, morador de Bento Gonçalves, 
Casado 

Genuino Bergamaschi, funcio-
nário público municipal aposenta-
do, filho de  Deonildo Bergamaschi 
e Assunta De Marchi, nascido em 
01/08/1941, falecido em 23/08/2017, 
natural de Guaporé, morador de 
Bento Gonçalves, Casado

Lisette Maria Dagostin Colio-
ne, empregada doméstica, filha de 
Gilio Dagostin e Elvira Ranzi Dagos-
tin, nascida em 10/07/1948, falecida 
em 24/08/2017, moradora Bento 
Gonçalves, Casada 

Sybilla Skrebsky Hack, do lar, 
filha de Rudolpho Skrebsky e Anna 
Skrebsky, nascida em 31/01/1920, 
falecida em 24/08/2017, natural de 
São Pedro do Sul, moradora de  Ga-
ribaldi, Viúva 

Amandio Alves Rodrigues, 
industriário aposentado, filho de 
Manoel Alves Rodrigues e Alexan-
dra Costa, nascido em 22/06/1944, 
falecido em 22/08/2017, natural de 
Encantado, morador de Bento Gon-
çalves, Casado 

Thereza Mokwa Missewski, 
agricultora aposentada, filha de 

José Mokwa e Leocadia Petska, nas-
cida em  15/10/1922, falecida em 
22/08/2017, natural de Aratinga -  
Bento Gonçalves, moradora de San-
ta Tereza, Viúva 

Tullio Domingos Ballestrin, 
serviços gerais aposentado, filho de 
Angelo Ballestrin e Annetta Passarin 
Ballestrin, nascido em 30/09/1930, 
falecido em  24/08/2017, morador 
de Bento Gonçalves, Viúvo

Carmelita Nouals Vargas, cozi-
nheira aposentada, filha de Arnaldo 
de Araujo Nouals e Estela Gonçalves 
Nouals, nascida em 27/05/1950, fa-
lecida em  25/08/2017, moradora de 
Bento Gonçalves, Casada 

Irma Maria Battistello Zeni, do 
lar aposentada, filha de João Baptis-
ta Battistello e Angela Lazzarotto 
Battistello, nascida em  23/06/1933, 
falecida em  25/08/2017, moradora 
de Bento Gonçalves, Viúva 

Natalicio Fernandes de Mat-
tos, pintor aposentado, filho de 
Artur Fernandes de Mattos e Maria 
Fernandes de Mattos, nascido em 
20/11/1945, falecido em 26/08/2017, 
natural de  Nova Prata, morador de 
Bento Gonçalves, Casado 

Vera Maria Fedrigo Giacomello, 
professora aposentada, filha de João 
Fedrigo e Gina Magdalena Colussi 
Fedrigo, nascida em 10/02/1948, fa-
lecida em 26/08/2017, moradora de 
Bento Gonçalves, Casada 

Rodogério da Silva Rodrigues, 
industriário, filho de Marli Terezi-
nha da Silva Rodrigues, nascido em 
03/04/1988, falecido em 27/08/2017, 
natural de  Ijuí, morador de  Bento 
Gonçalves, Solteiro

Curso gratuito profissionalizante 
de maquiagem vai ser oferecido 
para a comunidade LGBTI

A comunidade LGBTI vai ser 
presenteada pela Comissão Espe-
cial da Diversidade Sexual e Gênero 
da Ordem dos Advogados de Bento 
Gonçalves com um curso gratuito 
profissionalizante de maquiagem 
social. Presidida pela advogada Dra. 
Camila Paese Fedrigo, a Comissão 
fez uma parceria com a maquiadora 
e fotógrafa Janaina Perotti, que já 
arrecadou mais de 100 produtos de 
maquiagem, os quais serão dividido 
em kits que serão doados para os 
alunos.

O intuito é proporcionar uma 

oportunidade para as pessoas do 
grupo LGBTI. A aula vai acontecer no 
dia 2 de outubro, uma segunda-feira, 
a partir das 14h. Serão seis vagas e 
o curso ocorrerá no estúdio da ma-
quiadora, em Forqueta. Os custos 
de translado ficarão por conta da 
Comissão. Ao final do curso, o aluno 
ganhará um certificado.

Será necessário que cada parti-
cipante leve uma modelo. Os nomes 
dos alunos deverão ser enviados 
para a maquiadora, pelo telefone 
(54) 99978-1076, que confirmará a 
reserva.

Translado para curso vai ser custeado 
pela Comissão

Nas aulas, além do aprendizado, os
participantes vão ganhar kit maquiagem

Adolescente se classifica para
competição de Hip Hop nos Estados 
Unidos e faz rifa para obtenção de verba

Rayan Lucas, de 16 anos, irá 
representar a cidade nos Jogos 
Olímpicos da Juventude, na Fila-
délfia EUA, na modalidade Bre-
aking. Para realizar a viagem, no 
entanto, o jovem conta com ajuda 
da população. Segundo o dançari-
no Pedrinho Festa, está circulando 
uma rifa beneficente. 

O Jovem dançarino do grupo 
Footwork Squad foi selecionado 
entre os 5 melhores b.boys do Bra-
sil nascidos entre 2000 e 2002, o 
que lhe garantiu disputar a segun-
da fase na América do Norte.

O Breaking apesar de ser uma 
dança, será uma modalidade teste, 
visando uma futura inserção na 
Olimpíada, com intuito do Comi-
tê Olímpico Internacional atrair a 
atenção das novas gerações.

Para Rayan essa viagem será 
“uma oportunidade única de ter 
novas experiências tanto de vida, 
quanto dentro do Hip Hop, além 
de gerar uma grande visibilidade 
para mim, meu grupo e também 
pra idade.”

Rayan Lucas tem 16 anos e foi selecionado entre os cinco melhores 
b.boys do Brasil

 O Jovem dançarino do grupo Foot-
work Squad foi selecionado entre 

os 5 melhores b.boys do Brasil 
nascidos entre 2000 e 2002
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Agricultores preveem boa safra em 
2018, apesar de poucas horas de frio
Pesquisador da Embrapa afirma que as horas de frio até o momento são insuficientes para a produção, mas indica
procedimento de poda para amenizar riscos. Páginas 04 e 05

Treinamento gratuito 
sobre produção de
Kiwi na Embrapa
Uva e Vinho
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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

Palestra sobre kiwi é ministrada 
na Embrapa Uva e Vinho

Uma palestra sobre kiwi vai ser 
ministrada na sede da Embrapa Uva 
e Vinho na próxima quinta-feira (31). 
O Engenheiro Agrônomo Felipe Espi-
nosa, Diretor do Comité Del Kiwi do 
Chile, vai ministrar o Panorama da 
Produção de Quivi e Mudas de Quivi-
zeiro no Chile.

O evento, com inscrições gra-
tuitas, será realizado a partir das 
9h, no auditório da unidade, na Rua 
Livramento, 515. O público-alvo são 
pequenos produtores rurais e coope-
rativas, agentes de transferência de 
tecnologia (TT-ATER) e consumidores 
urbanos
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Pesquisador da Embrapa Uva 
e Vinho recebe prêmio O
Futuro da Terra 2017

O pesquisador da Embrapa Uva 
e Vinho, Jorge Tonietto, recebeu o 
prêmio “O Futuro da Terra 2017” 
nesta segunda-feira (28) pelo seu 
trabalho a frente das Indicações 
Geográficas de Vinhos. Ele ganhou 
na categoria Cadeias de Produção e 
Alternativas Agropecuárias.

Em sua 21ª edição, “O Futuro 
da Terra” é uma premiação criada 

para reconhecer e destacar cien-
tistas, pesquisadores, agricultores 
e empresas que mais contribuem 
para o desenvolvimento do agro-
negócio e a preservação do meio 
ambiente através de práticas inova-
doras e sustentáveis. A premiação 
foi no Auditório da Farsul, no Par-
que de Exposições Assis Brasil, em 
Esteio (RS). 

Créditos: Viviane Zanella
Maior encontro do setor vitícola 
do país será realizado em Bento 
Gonçalves em dezembro

A maior feira do setor vitícola 
do país vai ser realizada em Bento 
Gonçalves, no mês de dezembro. A 
Tecnovitis 2017 – Feira de Tecnolo-
gia para a Viticultura, acontece de 06 
a 08 de dezembro de 2017, das 10h 
às 18h, na Comunidade do 8 da Gra-
ciema e Complexo Villa Michelon, no 
Vale dos Vinhedos.

Realizada pelo Sindicato Ru-
ral da Serra Gaúcha, o evento con-
ta com o apoio institucional de 20 
entidades parceiras e faz parte do 
calendário anual do município. Reu-
nindo produtores, fornecedores e 
profissionais da cadeia produtiva da 
uva, a Tecnovitis compreende a apre-
sentação de técnicas, equipamentos 
e produtos ligados à viticultura, com 

demonstrações de campo e exposi-
ção de produtos.

O evento conta com uma pro-
gramação paralela para compartilha-
mento de informações, com Seminá-
rios e Palestras Técnicas, realizadas 
por profissionais altamente qualifi-
cados em suas áreas de atuação.

A Tecnovitis mostra os avanços 
da viticultura brasileira, bem como 
as melhorias quantitativas e qualita-
tivas, que tornam mais competitivos 
os processos desta cadeia produtiva.

Os organizadores estimam um 
público superior a 15 mil visitantes. 
A visitação é aberta ao público, sem 
cobrança de ingressos, não requer 
cadastro antecipado e é somente 
para maiores de 16 anos.

A influência do solo na tipicidade do vinho

A produção de vinhos de qua-
lidade é o resultado da interação 
de fatores do meio e das ativida-
des humanas. Portanto, torna-se 
necessário avaliar as influências 
dos fatores do meio, como o clima 
e o solo, e as atividades humanas 
ligadas à produção e a transfor-
mação dos produtos da videira 
aqui incluindo: seleção de porta-
-enxertos, variedades produtoras, 
sistemas de cultivo e tecnologias 
de vinificação.

O clima é determinante no 
potencial vitícola das regiões. Ma-
nifesta sua influência através de 
seus elementos, como insolação, 
temperatura, precipitação, den-
tre outros. A influência direta do 
solo na qualidade do vinho segue 
sendo hoje em dia muito discuti-
da. No entanto, ocorre um grande 
esforço no sentido de listar os pa-
râmetros do solo que apresentam 
efetivamente maior influência.

Numa definição clássica de 
solo, podemos considerá-lo como 
o resultado da interação do clima 
e dos seres vivos sobre determina-
do tipo de rocha, num dado relevo 
durante certo tempo. 

Portanto, quando se destaca a 
importância do clima, do material 
de origem, do relevo (exposição, 
declividade) ou de qualquer outro 
fator sobre a qualidade dos produ-
tos gerados, está-se reconhecendo 
indiretamente a influência do solo 
(Figura 1). É através deste, e em 
particular de suas propriedades, 
que incidem os fatores do meio 
sobre a videira e seus produtos.

O clima é um fator determi-
nante na formação do solo e nas 
modificações que nele se realizam, 
principalmente com os processos 
de alteração, lixiviação: a) no perfil 
(profundidade efetiva e diferencia-
ção dos horizontes); b) nas pro-
priedades físicas (estrutura, poro-
sidade, cor do solo); c) na matéria 

orgânica (acumulação, humifica-
ção, mineralização); d) na solução 
do solo, no pH e no complexo de 
troca. A importância destas mo-
dificações condiciona a qualidade 
do produto. Ainda, são determi-
nantes as modificações que o solo 
realiza no clima percebido pela 
planta, denominado clima do solo 
(regime de umidade e de tempe-
ratura).

Em geral o solo atua como um 
regulador dos elementos do cli-
ma através de suas propriedades: 
radiação (cor, exposição), tempe-
ratura (calor específico), precipi-
tação/aportes de água (granulo-
metria, capacidade de retenção) 
e evaporação/extração de água 
(propriedades físicas, porosidade, 
espessura).

O diagnóstico apresentado 
mostra que está mudando o en-
foque na cadeia da produção de 
vinho, desafiada a se manter com-
petitiva e a agregar valor aos pro-
dutos.

Produção de vinhos de
qualidade

Desta forma, o papel do zo-
neamento edáfico alcança uma 
importância muito mais complexa 
e exigente. Não mais é suficiente 
identificar áreas com boa aptidão 
agrícola para a produção. Produzir 
com qualidade não é mais sufi-
ciente para se estar no mercado, já 
que o mundo está cheio de vinhos 
de qualidade a preços competi-
tivos. Hoje, há a necessidade de 
associar ao conceito de qualidade 
o da diferenciação e da originali-
dade, associada à origem da pro-
dução, ligada ao clima, ao solo e 
ao saber-fazer dos vitivinicultores 
(Indicações Geográficas) é de ex-
trema importância e o diferencial.

O desafio do zoneamento está 
em possibilitar o uso dos fatores 
naturais de forma a possibilitar a 

seleção de zonas de produção que 
valorizem a qualidade associada 
à tipicidade da produção. Os zo-
neamentos devem possibilitar a 
gestão do desenvolvimento de 
territórios, embasado em elemen-
tos que assegurem um desenvolvi-
mento ordenado e orientado com 
bases técnicas consistentes.

Os índices climáticos e parâ-
metros edáficos dos zoneamen-
tos inovam, gerando informações 
sobre os potenciais regionais de 
maturação das uvas, incluindo não 
só açúcar e acidez, como também 
potenciais de produção de polife-
nóis, antocianas e componentes 
aromáticos.

Além de possibilitar a gestão 
da produção vitivinícola (escolha 
de áreas adequadas para cultivo, 
eleição de porta-enxertos adequa-
dos ao tipo de solo, variedades 
produtoras, sistemas de mane-
jo), o zoneamento moderno deve 
conter os elementos técnicos ne-
cessários à delimitação de zonas 
de excelência da produção, onde 
a tipicidade dos vinhos possa ser 
percebida pelo consumidor como 
oriunda da área geográfica de pro-
dução, incluindo os fatores natu-
rais e humanos da produção.

A irrigação
A inclusão de irrigação pro-

voca um alargamento das carac-
terísticas do solo ideal, mas pode 
também dar origem a uma série de 
questões de sustentabilidade, tais 
como sodicidade e salinidade. As 
principais propriedades físicas do 
solo é que regulam o volume de 
solo que pode ser explorado pelas 
raízes. 

Este volume é primeiramente 
controlado pela estrutura do solo. 
A estrutura do solo é relativa ao 
arranjo das partículas primárias 
associado ao espaço poroso entre 
estas, e afeta direta ou indireta-
mente tanto aspectos físicos, quí-
micos como biológicos do solo. 
Isto inclui resistência do solo, 
movimento da água e nutrientes, 
aeração, propriedades hidráulicas, 
trafegabilidade, preparação para 
plantio, e erodibilidade do solo.

O aspecto funcional da estru-
tura do solo, ou seja, água disponí-
vel e aeração são as duas mais im-
portantes características do solo 
determinantes da sustentabilidade 
dos solos para vitivinicultura. Es-
tas são propriedades que apresen-
tam certo grau de influência no 
desenvolvimento da videira, com 
atenção específica para desenvol-
vimento radicular e crescimento 
lento, rendimento e qualidade da 
baga.

O clima é um fator determinante na formação do solo e nas
modificações que nele se realizam
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Mês de agosto tem somente 17 horas de frio, quando ideal deveria ser de 75 para uma boa safra de uvas
O calor fora de época continua 

sendo crucial para definir a próxi-
ma safra da uva. Segundo o pes-
quisador da Embrapa Uva e Vinho, 
Henrique Pessoa, até segunda-feira 
(28), foram registradas apenas 188 
horas de frio (abaixo de 7,2°C), 
sendo que dessas, apenas 17 horas 
em agosto, quando o ideal deveria 
ser de 75 horas. “O normal seria 
em torno de 350 horas de frio, ou 
seja, há uma redução de 46%  em 
agosto, quando teria que ter o so-
matório de 75 horas”, explica. “Se 
nós fizermos um comparativo com 
28 de agosto de 2016, naquela 
ocasião já eram 519 horas de frio. 
Ou seja, teve redução de 64% de 
horas de frio”, avalia.

Segundo Pessoa, em função 
da restrição, muitas plantas anteci-
param a brotação. Outras, podem 
apresentar falhas de brotação, ou 
seja, muitas gemas deixam de bro-
tar. “Como regra, algumas pessoas 
vão ainda podar. Este ano o reco-
mendado é a poda curta”, indica. 
De acordo com o pesquisador, a 

poda curta apresenta homogenei-
dade melhor, além de prever trata-
mento para indução de brotação.

Pessoa ainda ilustrou dois pos-
síveis cenários para os três próxi-
mos meses. O primeiro, é o caso  
de não acontecer mais frio este 
ano. “Nesse caso, as plantas que 
já brotaram vão ter produção ple-
na. Já as que ainda não brotaram, 
podem ter queda. Se forem bem 
manejadas, pode não  haver pro-
blema”, pontua. Já o segundo é o 
de ocorrência de geadas tardias. “É 
preciso salientar que a geada não 
acontece de modo uniforme. Com 
o risco de ocorrer, essas brotações 
vão queimar”.

O prognóstico de setembro, 
outubro e novembro é de aproxi-
madamente um aumento de 0,5ºC 
na temperatura média. Mas não se 
deve descartar a ocorrência de dias 
frios. Ainda, pode haver estiagem 
de 10 a 15% da frequência de chu-
vas.

Família Munari prevê boa 

safra
Rosane Munari Cristofoli, de 

46 anos, mora com o pai Bruno, o 
marido Valdir, e a filha Luana em 
São Valentim, no interior de Tuiu-
ty. A família tem videiras de Isabel 
precoce, comum, seibel (seibel 
Pica Longa) e Niágara. Com uma 
colheita de 150 mil kg de uva por 
ano, que vendem para cooperati-
vas, Rosane projeta uma boa so-
fra, apesar de já ter brotação nos 
parreirais. “Pelo que a gente vê, 
este calor fora da época prejudi-
ca muito e algumas uvas já estão 
brotando. Mesmo assim, pelo que 
estamos vendo, vamos ter uma boa 
produção este ano”, conta. 

A produtora se criou no inte-
rior, mas se mudou para a cidade. 
Há cinco, aposentada, voltou para 
ajudar o pai viúvo com a produção. 
“Amo morar aqui, a companhia das 
amigas, dos vizinho”. No entanto, 
lamenta o preço da uva. “O preço 
é um pouco baixo por tudo aqui-
lo que o colono trabalha, das seis 
da manhã, até de noite. E no frio 

também é bem puxado, tem que 
amarrar, podar a parreira. A gente 
trabalhando na colônia dia-dia, sol, 
chuva, batalhando”, relata.

Para ela, o colono deveria ter 
melhores estradas, mais acesso à 
saúde e à sinal de serviço de in-
ternet e telefone. “Infelizmente, 
os filhos novos desanimam, vão 
embora, ganham as vezes um sa-
lário mais baixo, só pra não estar 
na agricultura”, diz. A filha Luana, 
de 9 anos, já diz que quer ser vete-
rinária. “Seria importante que eles 
gostassem daqui, porque um dia 
vai ser deles”.

Amigas fazem quitutes e 
pretendem abrir empresa

Com quatro amigas,  as tam-
bém produtoras de uva, Maria 
Cristina Mena, Graziele Pelizzer, 
Sirlei Caminatti e Rozeleine Maria 
Zaleski, Rosane criou uma espécie 
de confraria há três anos. Elas se 
reúnem em encontros, onde cada 
uma faz algum quitute.  “A gente 
faz os quitutes, é uma terapia. De-

pois a gente toma um café. Temos 
a ideia de começar um negócio, de 
expandir a produção”, enfatiza.

“Tudo começou numa ami-
zade. A gente começou a fazer 
encontros de jantas, a se reunir, e 
então ficou esta turma aqui. Aí co-
meçou a aparecer os aniversários e 
ao invés de comprar as coisas,  co-
meçamos a fazer em casa”, comen-
ta. “Fazemos pasteis, coxinhas, 
trufas, docinhos de nozes, empadi-
nhas, pizzas. Cada uma sabe fazer 
uma coisa”. Elas inclusive fazem 
em grande quantidade. Há duas se-
manas, para o aniversário de Luana 
foram dois mil salgados e doces. 
As amigas ainda decoraram a festa 
e tem um “dj” com aparelhagem 
de som que garante a diversão das 
comemorações: Valdir, o marido de 
Rose.

Todas as amigas ajudam na 
produção rural. Maria Cristina, “a 
mais da roça de todas” e o marido 
também plantam melão. Já Grazie-
le e o esposo produzem mel. “Mo-
rei na cidade anos, mas há uns sete 
anos estou de volta. Gosto muito 
daqui, a gente tem o costume de 
descansar de meio-dia. Escutar o 
barulho dos passarinhos, o sol, o 
zunido das abelhas. Eu não troca-
ria mais aqui pela cidade”, conclui 
Graziele.
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Neste ciclo faz-se a desbrota re-
tirada de folhas basais dos brotos 
com cachos (desfolha), e desponte 
terminal, quando as varas estive-
rem com cerca de 1,50 m a 1,60 m. 
Durante a desbrota deixa-se 60.000 
brotos por hectare, objetivando-se, 
no final cerca de 50.000 a 55.000 
varas por hectare.
Neste sistema, preconiza-se retirar 
todos cachos neste ciclo vegeta-

tivo, objetivando-se obtenção de 
varas com maior espessura para 
produção no ciclo de poda longa.
Caso o produtor decida por uma 
safra menor, deve deixar somen-
te um cacho por broto, porque se 
deixar todos os cachos, a espes-
sura dos ramos após o último ca-
cho é reduzida ocasionando menor 
produção e tamanho de cachos no 
ciclo seguinte.

Como fazer a poda curta

Mês de agosto tem somente 17 horas de frio, quando ideal deveria ser de 75 para uma boa safra de uvas

Mousse de maracujá
-2 caixas de leite condensado
-1 caixa de creme de leite
-2 cauuxas de gelatina de ma-
racujá
-1 envelope de gelatina incolor
-1 suco concentrado de mara-
cujá
-Colocar tudo no liquidificador e 
bater. Leve na gelatina por um 
uma hora antes de servir.
Trufa de uva
Uma barra de chocolate

Receitas das amigas
1 cacho de uva dedo de dama
Leite condensado
1 colher de farinha
Modo de fazer:
Coloque o leite condensado e a 
farinha juntos em uma panela. Co-
zinha até desgrudar da panela e re-
serve. Derreta o chocolate em ban-
ho-maria e coloque em forminhas 
de trufa. Leve na geladeira e deixe 
por mais ou menos uma hora. Tire 
o chocolate e recheie com o creme 
e a uva.

Sanduíche e barquetas de frango
Um peito de frango desfiado
Pepino
Palmito
Maionese
Cenoura
Temperos
Tomate Picado
Refogue os temperos. Misture o 
frango desfiado e os outros ingre-
dientes. Para fazer o sanduíche, cor-
te o pão, rechie e decore com queijo 
e salame.
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Ingredientes para torta de mousse 
de chocolate com damasco
Sofisticada, receita rende dez porções e fica pronta em duas horas

A torta de mousse de chocolate 
é uma receita simples, mas também 
requintada. Confira abaixo as prin-
cipais dicas para a preparação dessa 
sobremesa. 

Ingredientes: 
Uma xícara de chá de manteiga 
Meia xícara de chá de açúcar 
Meia xícara de chá de amêndo-

as moídas 
Uma gema 
Meia casca de limão ralada 
Uma pitada de sal 
Três xícaras de chá de farinha 

de trigo 
Meio quilo de chocolate branco 

picado 
Três xícaras de chá de creme de 

leite homogeneizado 
Uma colher de sobremesa de 

gelatina em pó incolor e sem sabor 
Três colheres de sopa de água 
Uma xícara de chá e meia de 

damasco picado 
Folhas de hortelã e damasco a 

gosto para decorar 

Modo de preparo: 
Misture em uma tigela a man-

teiga, o açúcar, as amêndoas, a 
gema, a casca de limão, o sal e, aos 
poucos, a farinha de trigo até que 
fique homogênea. Forre o fundo e 
as laterais de uma fôrma de aro re-
movível, faça furos com o auxílio de 
um garfo e leve para assar no forno 
preaquecido (200 ºC) por cerca de 
20 minutos. Reserve.

Derreta o chocolate em banho-

-maria, acrescente o creme de leite, 
a gelatina hidratada e dissolvida, o 
damasco e misture até que fique 
homogêneo. Leve ao congelador 
por cerca de 40 minutos. Em segui-
da, recheie a torta e decore com as 
folhas de hortelã e com o damasco. 

Rendimento: dez porções 
Tempo de Preparo: 60 minutos 
Grau de Dificuldade: moderado

Como usar tofu nas suas receitas e agradar 
até quem não é vegano
Três receitas veganas inacreditáveis usando tofu

Um dos primeiros alimentos que 
entra em nossas vidas assim que vi-
ramos vegetarianos é o famoso tofu, 
muitas vezes chamado de “carne dos 
vegetarianos” ou “queijo dos Vega-
nos”. Porém é super comum que a 
maioria acabe não gostando desse 
bloco de soja na primeira tentativa, 
nem na segunda, nem na terceira…

Precisamos lembrar que se tornar 
vegetariano/Vegano é abrir mão cons-
cientemente do consumo de carne, 
queijo, ovo entre outros alimentos. O 
Tofu, por exemplo, é uma opção in-
teressante para quem é vegetariano 
ou vegano. A receita não é composta 
nem de carne e nem queijo. 

Ele pode sim substituir (por suas 
características nutricionais) a carne e 
o queijo na alimentação, e pode tam-

bém lembrar a textura e sabor desses 
alimentos, matando o nosso desejo 
por alguns pratos que tradicional-
mente não poderiam ser feitos sem 
ingredientes de origem animal.

O segredo para incluir o tofu no 
seu dia a dia é saber usá-lo e prepara-
-lo de maneira ideal. Não é tão sim-
ples como apenas cortar em cubos e 
refogar com um pouco de azeite de 
oliva, mas também não é nada que 
exija grandes habilidades culinárias 
de você.  Ele pode ser usado em inú-
meras receitas e preparado de diver-
sas maneiras diferentes.

Ingredientes da receita 
vegana de tofu: 

– 300g de Tofu

– 1 c.chá de Orégano
– 1 c.chá de Ervas Finas
– Suco de ½ limão
– 2 c.sopa de Shoyu
– 1 Cenoura média ralada (ou 2 

pequenas)
– ½ Cebola picada
– ½ xícara de Flocos de Aveia

Como fazer as almôndegas 
veganas de tofu 

Corte seu tofu em fatias finas e, 
com um pano limpo, esprema o tofu-
para remover o excesso de água. Com 
um garfo, amasse bem todos os peda-
ções e transfira para uma tigela gran-
de. Adicione orégano, ervas finas, sal, 
shoyu e qualquer outro tempero que 
desejar. Misture até que esteja tudo 
bem incorporado. Adicione a cenoura 
ralada, a cebola picada e os flocos de 
aveia e misture bem.

– Quando estiver  tudo bem in-
corporado, forme pequenas bolinhas 
com a massa (aproximadamente 1 
c.sopa cada)*. Disponha as almônde-
gas em uma forma antiaderente ou 
previamente untada e leve ao forno 
por 15 minutos. Aumente a tempera-
tura do forno para 205°C e deixe assar 
mais 5 minutos.

– Remova e sirva ainda quen-
te com Spaghetti, Arroz, Saladas ou 
como recheio de Sanduíches.

*Como a massa não fica muito 
firme, fica difícil rolá-la como se fos-
se massa de brigadeiro. O ideal é ir 
apertando-a com a delicadeza entre 
as mãos até que forme uma bolinha.

Bacon vegano: conheça
versões saudáveis para
substituir a carne de porco

Bacon saudável existe? É pos-
sível? Sim, é! Para os veganos, 
vegetarianos, ou simplesmente 
adeptos de uma alimentação sau-
dável, livre da carne de porco, a 
gastronomia saudável está sempre 
inovando com novas opções para 
comermos bem, sem necessaria-
mente abrirmos mão do sabor! 
Descubra ingredientes mais leves, 
nutritivos e naturais, para inovar-
mos nas mais variadas versões do 
bacon vegetal!

Se tratando de sabor, é muito 
difícil resistir ao cheirinho de um 
bacon saindo da chapa ou da fri-
gideira, não é mesmo? Por isso, a 
culinária saudável logo arrumou 
uma forma para utilizarmos esse 
ingrediente sem pesar na alimen-
tação. Segundo a nutricionista 
Bianca Sermarini, alguns alimentos 
naturais são versáteis e facilmente 
adaptáveis à gastronomia vegana 
para criar versões e dar nova cara 
aos alimentos de uma forma deli-
ciosa, sem tanta gordura e baixa 
caloria:

“Tomate seco, cogumelos, 
abacate, alcachofra, cebola crispy, 
pasta de amendoim e coco po-
dem substituir o bacon do porco 
em um sanduíche, por exemplo”, 
indica a profissional explicando, 
abaixo, como é possível e fácil de 
preparar o seu bacon saudável em 
casa. Veja!

Receita de bacon saudá-
vel de coco

- 1 xícara de coco em fita
- 1 colher de sopa de molho 

shoyo
- ½ colher de sopa de fumaça 

líquida
- ½ colher de chá de páprica 

picante
- sal a gosto.
Modo preparo: Misture os in-

gredientes líquidos e o tempero. 
Cubra todo o coco com o líquido 
e coloque em uma forma untada 
com óleo de coco. Leve ao forno 
pré-aquecido a 180°C por 20 minu-
tos. Mexa o coco de 5 em 5 minu-
tos, para não queimar. Armazene 
em um pote de vidro com tampa.

Receita de bacon ve-

gano de berinjela
- 1 berinjela média, cortada 

em fatias finas
- 1 colher de sopa de páprica
- 1 colher de café de fumaça 

líquida
- 2 colheres de sopa de vina-

gre de maçã
- 2-3 colheres de sopa de óleo 

de girassol
- 1 colher de sopa de agave , 

ou xarope de bordo
- 1 colher de chá de pó de alho
- ½ colher de chá de sal, ou 

a gosto
- 2 colheres de sopa de água, 

ou um pouco mais
Modo de preparo: Misture 

todos os ingredientes, exceto 
berinjela. Coloque as fatias em 
papel manteiga e dentro de uma 
assadeira. Pincele de um lado da 
berinjela cortada levemente com 
a mistura, adicione um pouco de 
água à mistura, se for necessário. 
A berinjela vai se tornar macia e se 
você preferir, poderá dar a forma 
real do bacon. Leve ao forno. Desi-
drate em forno baixo 100°C graus. 
Alterne os lados da berinjela para 
que fiquem iguais.

Como acrescentar o ba-
con vegetal no dia a dia?

Por ser uma forma saudável 
de substituir a carne de porco, o 
bacon vegano pode ser adiciona-
do em diversas preparações, tais 
como saladas, massas, tortas sal-
gadas, pizzas funcionais, etc. Po-
rém, como há uma variedade de 
alimentos disponíveis para prepa-
rar o bacon saudável, a alternância 
é interessante.

Restrição de consumo - Se-
gundo a nutricionista não há 
restrições no consumo do bacon 
saudável, porém os hipertensos 
devem ficar atento aos molhos 
que são adicionados aos sanduí-
ches, por exemplo:

“Pois muitos contém cloreto 
de sódio em sua composição. E 
alérgicos ao glúten e/ou lactose 
precisam verificar o rótulo dos 
produtos antes de consumi-los, 
pois podem conter traços de trigo 
ou leite”, finaliza a profissional.
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Caminhada diária traz benefícios 
para o corpo e a mente

Geralmente quando alguém 
vai ao médico, uma das indicações 
dele para controlar a pressão e 
diabetes é a caminhada. O exercí-
cio não exige habilidade, gratuito, 
pode ser feito a qualquer hora, e 
ainda não tem restrição de idade. 

Uma caminhada de 10 mi-
nutos por dia já provoca efeitos 
perceptíveis ao corpo, depois de 
apenas uma semana, explica o fi-
siologista do esporte Paulo Cor-
reia, da Unifesp. Além da melhora 
do condicionamento físico, as van-
tagens de caminhar para a saúde 
do corpo e da mente são muitas, e 
comprovadas pela ciência.

Melhora da circulação
Um estudo feito pela USP, de 

Ribeirão Preto, provou que cami-
nhar durante aproximadamente 
40 minutos é capaz de reduzir a 
pressão arterial durante 24 horas 
após o término do exercício. Isso 
acontece porque durante a práti-
ca do exercício, o fluxo de sangue 
aumenta, levando os vasos sanguí-
neos a se expandirem, diminuindo 
a pressão.

Além disso, a caminhada faz 
com que a as válvulas do coração 
trabalhem mais, melhorando a cir-
culação de hemoglobina a e oxige-
nação do corpo. 

Pulmão mais eficiente
O pulmão é bastante benefi-

ciado na caminhada. A caminha-
da faz com que uma quantidade 
maior de impurezas saia do pul-
mão, deixando-o mais livre de 
catarros e poeiras. Pode também 
a dilatar os brônquios e prevenir 
algumas inflamações nas vias aé-
reas, como bronquite. 

Combate a osteoporose
O impacto dos pés com o chão 

tem efeito benéfico aos ossos. A 
compressão dos ossos da perna, e 
a movimentação de todo o esque-
leto durante uma caminhada faz 
com que haja uma maior quantida-
de estímulos elétricos em nossos 

ossos, chamados de piezelétrico. 
Esse estímulo facilita a absorção 
de cálcio, deixando os ossos mais 
resistentes e menos propensos a 
sofrerem com a osteoporose.

Afasta a depressão
Durante a caminhada, nos-

so corpo libera uma quantidade 
maior de endorfina, hormônio 
produzido pela hipófise, respon-
sável pela sensação de alegria e 
relaxamento. Quando uma pessoa 
começa a praticar exercícios, ela 
automaticamente produz endor-
fina. Depois de um tempo, é pre-
ciso praticar ainda mais exercícios 
para sentir o efeito benéfico do 
hormônio. 

Aumenta a sensação de 
bem-estar

Uma breve caminhada em áre-
as verdes, como parques e jardins, 
pode melhorar significativamente 
a saúde mental, trazendo benefí-
cios para o humor e a autoestima, 
de acordo com um estudo feito 
pela Universidade de Essex, no 
Reino Unido.

Deixa o cérebro mais 
saudável

Caminhar diariamente é um 
ótimo exercício para deixar o cor-
po em forma, melhorar a saúde 
e retardar o envelhecimento. En-
tretanto, um novo estudo da Uni-
versidade de Illinois, nos Estados 
Unidos, mostra que esse efeito 
antienvelhecimento do exercício 
pode ser possível também em 
relação ao cérebro, ao aumentar 
seus circuitos e reduzir os riscos 
de problemas de memória e de 
atenção. 

Diminui a sonolência
A caminhada durante o dia faz 

com que o nosso corpo tenha um 
pico na produção de substâncias 
estimulantes, como a adrenalina. 
Essa substância deixa o corpo 
mais disposto durante as horas 

subsequentes ao exercício. Soma-
do a isso, a caminhada melhora a 
qualidade do sono de noite.

Mantém o peso em equi-
líbrio e emagrece

Esse talvez seja o benefício 
mais famoso da caminhada. Pes-
quisadores da Universidade de 
Yale, nos Estados Unidos, mostrou 
que, mesmo horas depois do exer-
cício, a pessoa continua a emagre-
cer devido à aceleração do meta-
bolismo causada pelo aumento na 
circulação, respiração e atividade 
muscular.

Controla a vontade de 
comer

Um estudo recente feito por 
pesquisadores da Universidade de 
Exeter, na Inglaterra, sugere que 
fazer caminhadas pode conter o 
vício pelo chocolate. Durante o 
estudo, foram avaliadas 25 pesso-
as que consumiam uma quantida-
de de pelo menos 100 gramas por 
dia de chocolate. Os chocólatras 
tiveram que renunciar ao consu-
mo do doce e foram divididos em 
dois grupos, sendo que um deles 
faria uma caminhada diária.

Os pesquisadores perceberam 
que não comer o chocolate, junta-
mente com o estresse provocado 
pelo dia a dia, aumentava a vonta-
de de consumir o doce. Mas, uma 
caminhada de 15 minutos em uma 
esteira proporciona uma redução 
significativa da vontade pela gulo-
seima.

Protege contra derrames 
e infartos

 Por ajudar a controlar a pres-
são sanguínea, caminhar é um fa-
tor de proteção contra derrames e 
infarto. A caminhada também re-
gula os níveis de colesterol no cor-
po. Ela age tanto na diminuição na 
produção de gorduras ruins ao or-
ganismo, que têm mais facilidade 
de se acumular nas paredes dos 
vasos sanguíneos e por isso causar 
derrames e infartos, como no au-
mento na produção de HDL, mais 
conhecido como colesterol bom.

Diabetes
A insulina, substância que 

é responsável pela absorção de 
glicose pelas células do corpo, é 
produzida em maior quantidade 
durante a prática da caminhada, 
já que a atividade do pâncreas e 
do fígado são estimuladas duran-
te a caminhada devido à maior 
circulação de sangue em todos os 
órgãos.

Outro ponto importante é 
que o treinamento aeróbico in-
tenso produzido pela caminhada 
é capaz de reverter a resistência 
à insulina, um fator importante 
para o desenvolvimento de diabe-
tes. Assim fica comprovado que os 
exercícios têm ainda mais benefí-
cios contra o mal do que se pensa-
va anteriormente.

Aspirina trata a acne e
ameniza sintomas da ressaca

Além de ser usada no caso 
de dor, a aspirina (ácido salicílico) 
também pode ser utilizada para 
tratar acane, sintomas de ressaca 
e até em picadas de inseto. O me-
dicamento é um comprimido prá-
tico e muito barato. 

Condicionador de solo; A 
grande presença de fungos afeta 
a riqueza do solo e tira o alimen-
to que é supostamente para as 
plantas de jardim. O solo pode ser 
tratado com uma solução de aspi-
rina para remover os fungos. Usar 
demasiados comprimidos pode 
danificar as suas plantas. A quan-
tidade ideal é um comprimido de 
aspirina por um litro de água

Picada de inseto; Aplicar uma 
solução de aspirina sobre uma pi-
cada de mosquito ou de abelha e 
esta irá gradualmente desapare-
cer.

Solução para descolorações 
do cabelo; Diluir oito comprimi-
dos de aspirina em água morna, 
criando uma solução de aspirina. 
Aplicar a solução sobre as par-
tes descoloridas do seu cabelo. 
Depois de quinze minutos, a cor 
original do seu cabelo será res-
taurada . Se não funcionar com-
pletamente, basta repetir todo o 
processo até que todas as desco-
lorações desapareçam.

Acaba com os calos;  Esma-

gue seis comprimidos de aspirina 
e misture o pó com meia colher 
de chá de água e sumo de limão. 
Aplique uma generosa quantidade 
sobre o calo e cubra-o com um pe-
daço de pano quente. Após quinze 
minutos, remova o pano e esfre-
gue o calo usando uma pedra-po-
mes.

Acne; A aspirina ajuda a tratar 
a acne, para fazer isso esmague 
um ou dois comprimidos, e mistu-
re-os com uma pequena dosagem 
de água. Quando a solução estiver 
pronta, aplique-a sobre a zona 
afetada e deixe ficar durante dois 
minutos. Depois, lave com água e 
verá como o acne começará a se-
car muito mais rapidamente.
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Vinagre ajuda a tirar riscos de mesa
Os desagradáveis riscos na 

mesa acabam desvalorizando o mó-
vel, e acabam por vezes obrigando 
o descarte.

Mas existe uma maneira de re-
cuperar a mobília e o vinagre é o 

principal ingrediente desta fórmu-
la.

Misture ½ copo de vinagre com 
½ copo de azeite de oliva e passe 
na mesa. Os riscos vão desaparecer 
e a superfície vai parecer nova.

Sal tira ferrugem de ferro de passar
É normal que o ferro de pas-

sar fique enferrujado depois de 
um certo tempo de uso. Mas uma 
dica é usar o sal para deixá-lo com 
o aspecto de novo. Para isso, so-
bre uma folha de papel coloque 
um pouco de sal.

Depois, esquente o ferro no 
máximo (cuidado para não colocar 
a opção ’vapor’, porque não pode 
haver água neste processo).

Por último, passe o ferro so-
bre o sal. Toda a sujeira sai rapi-
damente.

Organizando a casa pelos dias da semana
Com a vida agitada que a maio-

ria das mulheres leva hoje, fica difícil 
deixar a casa organizada. São tantos 
afazeres que muitas se perdem e não 
conseguem encontrar um momento 
sequer para dar um jeito na bagunça. 
Assim, soluções para pequenas ques-
tões podem fazer a diferença.

De acordo com o escritor Max 
Sussol, autor de mais de 70 livros, 
“um lar organizado retrata a educa-
ção, o ‘finesse’ e o comportamento 
de seus habitantes”. E por isso mes-
mo esse luxemburguês radicado no 
Brasil reuniu dicas para ajudar a mu-
lherada - e os homens também, claro 
- a se virar melhor em casa em seu 
novo livro “Botando a casa em ordem 
- Dicas para organização, limpeza e 
cuidado” (Matrix, 2010).

Para Max, que é formado em 
filosofia, literatura e jornalismo, o 
senso de organização e limpezaé 
aprendido em casa, desde a infância. 
“Geralmente uma moça quando casa, 
leva para o seu novo lar tudo aquilo 
que viu de bom e de prático apren-
dido de sua mãe em seu habitat an-
terior: a organização nos armários, a 
limpeza dos aparelhos da cozinha, a 
eliminação do supérfluo, o destaque 
dos móveis, tapetes, cortinas e de 
roupas - cada coisa bem conservada 
e em seu lugar, torna-se um cartão de 
visita de um lar bem organizado”.

Para quem trabalha demais ou 
não tem tempo de fazer aquela fa-
xina, a dica é contar com uma aju-
dante - empregada doméstica ou 
mesmo uma diarista que apareça 
uma vez por semana para fazer a lim-
peza pesada. Se não houver recursos 
para bancar a tal ajudante, o jeito é 
se programar para que você mesma 
tenha condições de limpar e arrumar 

sua casa.
Antes de pensar que “falar é 

fácil, fazer é que são elas”, avalie o 
tempo gasto com suas atividades di-
árias e reserve algumas horas para as 
atividades do lar. Segue abaixo uma 
agenda sugerida por Max para faci-
litar a divisão de tarefas. Lembre-se 
que é muito importante anotar tudo 
num caderno, assim você não se per-
de:

2ª feira - Lavar e passar toda a 
roupa

3ª feira - Fazer uma faxina com-
pleta em toda a casa; tirar o pó dos 
tapetes

4ª feira - Lavar os banheiros, 
seus espelhos e cortinas

5ª feira - Arrumar os armários e 
as camas; verificar e consertar rou-
pas e calçados

6ª feira - Arrumar toda a cozi-
nha; jogar fora o que já não for fresco 
e que não servir mais

Sábado - Cuidar de si mesmo 
e dos demais membros da família; 
comprar flores.

Domingo - Descansar, fazer es-

portes, dançar, ir ao teatro, lazer
O autor afirma ser possível man-

ter uma casa em ordem, mesmo que 
ali morem crianças. O segredo é a 
persistência. “Basta orientá-las me-
lhor, ensiná-las com mais paciência, 
fazê-las respeitar a ordem, as regras, 
as conveniências familiares e, princi-
palmente, com que cada criança tam-
bém se sinta parte integrante de uma 
família responsável e exemplar”.

Resolvidos esses problemas, pe-
quenas dúvidas como “o que fazer 
para tirar uma mancha do tapete” 
podem ser solucionadas com tru-
ques registrados no livro.

“O que ensino em minha obra 
não é bem organização, mas sim 
os melhores truques e dicas mági-
cas que podem ajudá-la a ‘virar-se 
melhor’ em sua casa, resolvendo 
problemas com insetos ou mofo, 
economizando na luz e água, conser-
vando sempre bonitas suas cortinas 
e tapetes, sendo um exemplo de zelo 
e bom gosto, tão prazeirosamente 
aplaudida pelas suas visitas, vizinhos 
e próprios familiares”, conta Max.

Professora lista dicas para facilitar os 
afazeres domésticos das donas de casa

A dona de casa e aposentada Ma-
ria Cecília de Carvalho reduziu o tem-
po nos seus afazeres. “Antes eu ficava 
horas e horas para executar apenas 
uma de minhas tarefas, hoje, ganhei 
mais agilidade”, conta Maria. Por isso, 
a ex-professora traz algumas dicas para 
facilitar o dia-a-dia da dona de casa. 
Anote aí:

1 – Lista de compras
Parece ser algo simples, mas o seu 

resultado interfere na rotina diária. Se-
gundo a aposentada, fazer a listagem 
com os produtos que faltam na dispen-
sa é uma boa forma de se organizar. 
“Grudo a lista na geladeira, e assim que 
as coisas vão acabando, anoto. Otimi-
zou extremamente o meu tempo, já 
que consegui ter mais organização”, 
explica.

2 – Suportes para armazenagem 
de produtos

Investir em um suporte ou até 
mesmo em uma prateleira simples é 
uma boa opção. “Ainda mais para quem 
tem netinhos pequenos, colocar os 
produtos de limpeza fora do alcance 
deles, é fundamental. Além da seguran-
ça, eu consigo deixar a minha casa bem 
organizada e de fácil acesso quando 
preciso deles”, comenta Maria Cecília.

3 – Triturador de condimentos

O mercado de eletrodomésticos 
disponibiliza diversas opções de pre-
ços, modelos e até funcionalidades 
para quem quiser otimizar ainda mais o 
tempo de preparo das refeições. “Eles 
são ótimos, pois é só colocar os tempe-
ros lá dentro, que ele pica o tamanho 
em que desejar. Me facilita muito, pois 
enquanto o aparelho está cortando, eu 
já vou fazendo outra coisa”, explica 
Maria Cecília.

4 – Alvejantes e tira manchas
Já foi o tempo em que a mulher 

ficava horas e horas no tanque de lavar 
roupa para tirar a mancha nas roupas. 
Hoje, é possível aplicar uma pequena 
quantidade de produtos próprios para 
isso, e aguardar alguns instantes que a 
peça já está perfeita. “Eu sempre pro-
curo ter os tira manchas de reserva. 
Eles são práticos, tem um aroma gosto-
so e não prejudica de forma nenhuma a 
peça. É uma boa opção também”, suge-
re a dona de casa.

5 – Refeições semi-prontas
Buscar congelar as refeições é uma 

boa investida para quem quer mais fa-
cilidade. “Cozinhar o feijão e guardá-lo 
em recipientes no freezer também é 
ideal. Quando se pretende prepará-lo, 
é só temperar e ele fica delicioso como 
se estivesse feito na hora”, explica Ma-

ria Cecília.
6 – Aspirador de pó
Diferentemente do que se pensa, 

aspirar a casa é uma forma de limpá-
-la com eficiência. “Os aspiradores de 
pó são bons para manter e conservar 
a faxina pesada que você fez. Eles eli-
minam poeiras e pequenas sujeiras que 
você não enxerga com facilidade”, co-
menta a dona de casa.

7 – Limpeza
Para as mulheres que costumam 

higienizar a casa diariamente, é possí-
vel mantê-la organizada e limpa, mas 
de uma outra forma. Invista na faxina 
pesada, incluindo lavagem de vidros, 
azulejos e até a cozinha, pelo menos 
duas vezes por mês.

Depois, é só manter a limpeza e 
conservá-la. Para isso, uma varrida sim-
ples já é suficiente. Exceto os banheiros 
que devem ser higienizados com mais 
frequência. Para isso, opte em usar lu-
vas e produtos químicos que facilitam 
a limpeza.

É importante também delimitar 
tarefas para todos os membros da fa-
mília. A divisão dos serviços acarretam 
em um trabalho mais dinâmico, fácil de 
ser feito, além é claro, de garantir com 
que todos saibam conservar a manu-
tenção da casa. 


