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250 mil colmeias desapareceram 
no Rio Grande do Sul
O Rio Grande do Sul produz anualmente 
8 mil toneladas de mel, sendo o maior
produtor do Brasil
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100º Jantar do Espumante reúne 500 pessoas
Na Sociedade 24 de Maio, na noite de sábado (5), a comemoração 
abriu o festejo em honra a São Francisco de Assis

Próxima safra 
será prejudicada

pelas poucas horas  
de frio no inverno

O vereador e 
viticultor Onécimo

Pauletti se 
preocupa com 

a próxima safra,
 que apresenta

brotação antecipada
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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

Inscrições para escolha das
soberanas da Vindima terminam hoje

A sétima edição da Vindima acon-
tece entre 24 e 28 de janeira de 2018. 
Para representar o evento, a tradicional 
escolha das soberanas está com as ins-
crições abertas até esta terça-feira (8). 
A atual corte, composta pela Rainha 
Taís Balbinot, 1ª Princesa Thais Grafitti 
e 2ª Princesa Angélica Flamia , eleitas 
no ano de 2010, passarão a faixa a três 
novas eleitas em 9 de setembro.

Para se inscrever, a candidata deve 
ter entre 17 a 35 anos de idade e so-
nhar em representar Monte Belo do Sul 
através do Evento Oficial da Municipa-
lidade. O regulamento e as inscrições 
se encontram na Prefeitura Municipal, 

na recepção da Secretaria de Cultura e 
Turismo.

Critérios para a inscrição:
Residir ou ter nascido em Monte 

Belo do Sul;
Ter idade mínima de 17 anos e má-

xima de 35 anos até a data do concurso;
Poderá representar sua comunida-

de (no caso interior), sede, clube, es-
cola, entidade ou empresa e ainda por 
opção se inscrever individualmente; ou 
indicação até 3 representações após a 
inscrição;

Não poderá estar exercendo qual-
quer serviço público municipal;

Taís Balbinot, Thais Grafitti e Angélica Flamia passarão a coroa para as novas eleitas
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250 mil colmeias desapareceram 
no Rio Grande do Sul em 2015

Uma onda de desaparecimen-
to de colmeias no mundo, aponta-
da pelos especialistas como con-
sequência do uso de agrotóxicos 
nas lavouras, atingiu também o 
Rio Grande do Sul, com pelo me-
nos 250 mil colmeias a menos no 
Estado em 2015.

“O problema atinge maiores 
proporções nas regiões da Depres-
são Central, Missões, Alto Uruguai 
e parte da Campanha. Os agrotó-
xicos estão acelerando a perda 
de biodiversidade e contribuindo 
para o extermínio das populações 
de abelhas”, afirma o coordenador 
da Câmara Setorial de Apicultura 
e Meliponicultura da Secretaria 
Estadual da Agricultura (Casam), 
Nadilson Ferreira. 

O Rio Grande do Sul é o maior 
produtor de mel do Brasil, com 
uma produção anual de 8 mil tone-
ladas (60% na primavera e 40% no 
outono), feitas por 30 mil apicul-
tores. Metade do volume é expor-
tada, principalmente para a Euro-
pa, e a outra parte consumida no 
mercado interno. Outro ponto é o 
período de maior colheita, a pri-
mavera, quando acontece o maior 
extermínio dos insetos devido ao 
veneno jogado nas plantações.

Os produtores de mel, rela-
tam que as abelhas começaram a 
morrer sem nenhuma doença ou 
desnutrição há cerca de três ou 
quatro anos. As abelhas costumam 
ser encontradas mortas na caixa, e 
quando há presença de outras vi-
vas ao redor, estão desorientadas 
e em pequeno número, com mel 
produzido nos favos.

Há casos ainda em que as col-
meias vão perdendo a população 
gradualmente, e com isso, acarre-
ta um estresse nas suas defesas, o 

que leva a sucessivos ataques de 
varroase (um ácaro), bactérias e 
fungos, que causam a morte dos 
insetos restantes.

Um Grupo de Trabalho da Mor-
tandade das Abelhas foi criado há 
dois anos para tratar do assunto, 
ligado à Câmara Setorial (Casam). 
Entre 2015 e 2016, o GT fez estu-
dos, reuniões, e em julho entregou 
suas conclusões ao secretário da 
Agricultura, Ernani Polo.  “Estima-
mos uma redução de 40% do volu-
me de mel colhido nas últimas sa-
fras e uma diminuição de 40% das 
colmeias do RS. É uma situação 
extremamente grave”, lastimou o 
coordenador da Emater/Ascar em 
Candelária, Sanderlei Pereira, que 
também coordenou o GT.

“A mortandade de abelhas 
ocorre também por fome, manejo 
errado de apiários, pólen tóxico 
(barbatimão), doenças e parasitas, 
causas essas conhecidas pelos api-
cultores, diferente da mortandade 
que vem ocorrendo nos últimos 
anos pela ação do Fipronil e algu-
mas partículas dos neonicotinói-
des”, diz o relatório.

O documento reforça como 
principal causa “O uso em larga 
escala no Brasil de agrotóxicos 
com efeitos nocivos às abelhas, 
em especial aqueles do grupo dos 
Neonicotinóides (Clotianidina, 
Imidacloprid, Tiametoxam) e Fi-
pronil”.

Esses causam a morte das 
polinizadoras até mesmo quando 
são usados no tratamento das se-
mentes porque são sistêmicos, ou 
seja, entram na seiva das plantas 
e contaminam o pólen e néctar 
de suas flores, que são visitadas 
pelas abelhas quando acontece a 
floração.

100º Jantar do Espumante reúne 
500 pessoas no último sábado

O 100º Jantar do Espumante 
reuniu cerca de 500 pessoas na noi-
te de sábado (5), na Sociedade 24 de 
Maio. A comemoração abriu o feste-
jo em honra a São Francisco de Assis 
e contou com a animação da Banda 
Alto Astral.

No cardápio, picanha, chapéu 
de bispo, leitão, frango, macarrão, 
risoto de queijos, saladas e sobre-
mesas, água, refrigerante, e vinho, 
cerveja e espumante liberados.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel 
do Brasil, produzindo anualmente 8 mil toneladas
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Próxima safra vai ser prejudicada por causa das poucas horas de frio no inverno, afirma produtor de uvas
O vereador e produtor agrícola 

Onécimo Pauletti tem uma proprie-
dade de seis hectares em Monte Belo 
do Sul, onde planta diversas varieda-
des de uva, entre elas a chardonnay 
e outras “comum” para suco, vinho 
tinto e branco e espumante. Anual-
mente, sua safra tem produção de 
90 a 100 mil kg de uva (neste ano 
chegou a 95 mil kg), sendo que 40% 
é vinífera e 60% para suco. Pauletti 
já trabalha para a próxima safra, mas 
teme que os resultados não sejam 
tão bons. “Este clima já um sinal de 
que não vai ter uma safra cheia. Pode 
até que seja boa, mas igual a do ano 

passado não vai ser”, lamenta.
“As parreiras já estão começan-

do a brotar, principalmente as da 
uva que dão mais cedo. O problema 
é que se fizer frio e der geada, ela 
pode até brotar depois, mas sem a 
fruta”, projeta, afirmando que esse é 
o seu maior medo.

O agricultor conta que aposta 
também nas uvas comuns, que cos-
tumam brotar mais tarde, para não 
ter prejuízo total da produção. No 
entanto, se queixa da falta de in-
centivo do Governo Federal. “Uma 
das saídas seria o seguro agrícola, 
mas para cobrir o caso de geada ele 

é muito caro e fica inviável para o 
produtor porque tem pouco retor-
no. Além do mais, a gente trabalha 
muito e as vezes não cobre nem o 
preço do custo. O governo deveria 
dar mais subsídios e inventivo para 
a gente. Se assim fosse, a gente tra-
balharia ainda mais”. Pai de dois fi-
lhos, Pauletti diz que um deles faz 
faculdade e mora na cidade, e o 
mais novo ajuda, mas não pretende 
seguir os passos do pai.

“Sem incentivo, o agricultor aca-
ba abandonando tudo e indo para a 
cidade. Percebo que meus filhos não 
têm vontade de seguir aqui. No fu-

turo, se não mudar, não vai mais ter 
comida para colocar na mesa”.

O vereador também saliente 
que a burocracia atinge negativa-
mente a vida do agricultor. “É muita 
exigência, nota eletrônica, a gente 
não tá muito por dentro de como 
vai fazer. A internet é cara. Se que-
rem exigir da gente, têm que dar 
condições,dar internet, curso para a 
gente saber usar, a gente não sabe., 
não é da nossa era”, comenta.

Apesar do descontentamento, 
Pauletti segue com a sua produção. 
Neste inverno, por exemplo, reali-
zou ao menos mil enxertos. “É um 

método antigo, direto no parreiral. 
Demora dois anos para começar a 
brotar. É um trabalho que pouca 
gente faz, e se contrata alguém para 
fazer é muito caro, então eu mesmo 
faço. É necessário porque tem uva 
que precisa ser renovada a cada 10, 
15 anos”, explica.

As uvas de Pauletti são comer-
cializadas para vinícolas, mas ele 
diz que guarda um pouco para a 
produção de vinho colonial para 
consumo próprio. “Aqui na colônia 
todo mundo faz um pouco de vinho 
para consumir nas refeições”, fina-
liza.
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Próxima safra vai ser prejudicada por causa das poucas horas de frio no inverno, afirma produtor de uvas
Enxertia ajuda na defesa

contra pragas
A enxertia é uma prática antiga que 
é utilizada em quase todas regiões 
vitícolas do mundo. Protege contra 
a filoxera, uma praga limitante ao 
desenvolvimento de cultivares de Vi-
tis vinifera. Os porta-enxertos ainda 
podem ser usados para adaptação 
de condições climáticas e adap-
tação a diferentes tipos de solo. Os 
porta-enxertos induzem maior vigor, 
precocidade de produção e maior 
produtividade às copas em relação 
ao pé-franco.
É fundamental na escolha do porta-
enxerto o objetivo da exploração. 
Para a produção de uvas de mesa, 
de uvas para vinho de consumo 
corrente (comuns) e de uvas para 
suco, é recomendável a utilização 
de porta-enxertos vigorosos. Quan-

do o objetivo é a produção de uvas 
de alta qualidade para a produção 
de vinhos finos ou produção ante-
cipada de uvas de mesa, devem 
ser preferidos os porta-enxertos de 
baixo vigor. 
As principais vantagens do uso da 
enxertia são: a) maior desenvolvi-
mento inicial das plantas, o que pro-
porciona maiores colheitas nos pri-
meiros anos de produção; b) maior 
vigor geral das plantas, asseguran-
do maior produtividade do vinhedo; 
e, c) produção de cachos e bagas de 
maior tamanho, características de 
qualidade essenciais na produção 
de uvas de mesa. As principais van-
tagens de uso do pé-franco são a fa-
cilidade para produzir as mudas e a 
maior longevidade do parreiral.



Capuccino caseiro para aquecer neste inverno
1 caixinha de pó para chantilly 

(chatineve)
1 colher (café) de canela em 

pó
Modo de preparo
Misture todos os ingredientes 

em uma bacia e passe por uma pe-
neira por 2 ou 3 vezes para mistu-
rar bem todos os pós.

Chegando uns dias mais frios, 
o ideal para aquela tarde que o 
melhor a fazer é ficar em casa. 

Ingredientes
400 g de leite em pó
12 colheres de chocolate (ou 

achocolatado) em pó
10 colheres de açúcar refinado
50 g café solúvel em pó

Guardar em potes fechados. 
Na hora de servir: para 1 xícara de 
leite quente, coloque 2 colheres 
de sobremesa e misture bem.

Pode ser preparado com água 
também, mas com leite fica mais 
cremoso. Rende bastante e fica 
mais saboroso do que os indus-
trializados.
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Pão de mel delicioso para 
os dias de frio

O pão de mel é um doce deli-
cioso, cuja massa tem um gostinho 
de chocolate, mel, canela e cravo. 
O quitute tem duas origens, uma na 
Rússia com ingredientes a farinha, o 
mel e suco de frutas. Diz-se também 
que ele era usado para enfeitar as ár-
vores de Natal. Já a outra diz que o 
doce é europeu, mas que bolos com 
mel eram feitos no Egito séculos an-
tes de Cristo. 

Ingredientes
4 ovos inteiros
1 xícara (chá) de mel
1 xícara (chá) de açúcar mascavo
1/2 xícara (chá) de chocolate em 

pó
1 colher (chá) de canela em pó
1 colher (chá) de cravo em pó
2 colheres (sopa) cheias de man-

teiga ou margarina
2 xícaras (chá) de leite
4 xícaras (chá) de farinha de tri-

go
2 colheres (chá) de bicarbonato 

de sódio
2 colheres (chá) de fermento em 

pó
1 kg de chocolate fracionado 

para banhar

Modo de preparo
Primeiramente, bata muito bem os 
ovos na batedeira, até ficar bem 
espumoso e amarelo claro. Depois, 
adicione o mel, o açúcar, o choco-
late, o cravo, a canela, a margarina, 
o leite e a farinha. Bata muito bem 
até ficar uma massa totalmente 
homogênea.

Por último, adicione o bicarbo-
nato e o fermento e misture a massa 
à mão, até ficar completamente mis-
turada e homogênea.

Preaqueça o forno a 180ºC an-
tes de começar a encher as formi-
nhas previamente untadas com mar-
garina ou manteiga.

Asse por aproximadamente 25 
minutos, na mesma temperatura. 
Corte todos os pãezinhos ao meio e 
recheie com o sabor de sua preferên-
cia. Banhe-os no chocolate, espere 
secar bem e embale-os.

O segredo para a massa cres-
cer e não murchar é ser misturada 
à mão. Você pode usar o recheio de 
sua preferência, como doce de leite, 
brigadeiro e beijinho de coco.

Molho branco sem creme de leite
O molho branco pode ser uti-

lizado em muitas receitas. Quase 
todo mundo usa o creme de leite no 
preparo do molho branco, mas tem 
uma receita que não precisa dele. 

Ingredientes do molho 
branco

1 xícara (chá) de leite integral
1 colher (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de 

trigo
sal e noz-moscada a gosto
O molho branco é muito utili-

zado em massas.

Modo de preparo do
molho branco

Ferva o leite e, enquanto ele 
está no fogo, utilize outra panela e 
derreta a manteiga.

Assim que a manteiga tiver der-

retido, acrescente a farinha de trigo 
e mexa bem, até ficar homogêneo.

Acrescente o leite fervendo e 
continue mexendo, sem parar, para 

o molho não queimar.
Assim que começar a engrossar, 

adicione o sal e a noz-moscada a 
gostoso e mexe por mais 1 minuto.

Receita fácil de massa de pastel
Existe uma massa de pastel fácil 

de fazer e que proporciona um sabor 
mais caseiro para a iguaria. 

Ingredientes
3 xícaras de farinha de trigo
2 colheres de óleo ou azeite
1 copo de água morna (250 ml)
1 colher rasa de sal

Modo de preparo
Coloque a farinha em uma vasi-

lha. Adicione a água morna e o óleo 
aos poucos mexendo sempre, o sal 
pode ser colocado no início da receita. 
Sove a massa até que fique bem ho-
mogênea.

Importante deixar a massa des-

cansar por 30 minutos, senão a receita 
não funciona. Abra a massa com rolo 

de macarrão ou cilindro, recheie e frite 
normalmente.

Bolo de morango feito na travessa
Ingredientes
5 claras + 3 claras
5 gemas
5 colheres de sopa de açúcar + 

¾ xícara
4 colheres de sopa de farinha de 

trigo
2 latas de leite condensado
2 colheres de sopa de manteiga
3 colheres de sopa de leite em pó
1 caixinha (200g) de creme de 

leite
1 pacote (12g) de gelatina inco-

lor e sem sabor
400g de morangos limpos corta-

dos ao meio

Modo de preparo
Bater as claras em neve, quando 

formar picos duros juntar as gemas e 
continuar batendo.

Juntar o açúcar e bater bem.
Adicionar a farinha, aos poucos, 

e incorporar delicadamente a massa.
Levar ao forno preaquecido 

180ºC em um refratário untado, por 
aproximadamente 30min.

Em uma panela, levar ao fogo 
médio o leite condensado, a mantei-
ga, o leite em pó. Mexer sempre até 
começar a desgrudar da panela.

Juntar o creme de leite e deixar 
cozinhar mais um pouco sempre me-
xendo para que fique em uma con-
sistência firme. Adicionar a gelatina 
incolor e sem sabor preparada con-
forme informações da embalagem. 
Reservar para esfriar.

Misturar os morangos no creme 
já frio e dispor sobre o bolo na traves-
sa. Reservar na geladeira por 1 hora.

Bater as claras em neve, quando 

as claras estiverem branquinhas, adi-
cionar o açúcar aos poucos, sempre 
batendo até obter picos firmes.

Finalizar a torta com o meren-
gue, dourar com auxílio de um ma-
çarico ou levar ao forno preaquecido 
a 180ºC por, aproximadamente, 10 
minutos.
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O mel é muito utilizado no 
preparo de pratos doces, bebidas e 
molhos. Não só bom no gosto, mas 
também ótimo para a saúde,  é um 
excelente substituto do açúcar. 

O mel fornece 300 calorias por 
100 gramas de seu consumo, além 
de ser uma fonte de frutose, glucose 
e sacarose. O mel também fornece 
vitaminas e alguns minerais como o 
cálcio, magnésio, potássio e fósforo.

A iguaria é conhecida também 
por fornecer energia instantânea, 
pois tem alto teor de glicose, que 
ajuda a manter os minerais no or-
ganismo. A glicose do mel é absor-
vida muito rapidamente pelo corpo, 
enquanto a frutose é absorvida len-
tamente fornecendo energia sus-
tentada. Pela mesma razão, o ele é 
recomendado para todos os atletas, 
pois ajuda a melhorar o tempo de re-
cuperação.

O mel pode ser muito benéfico 
também para a pele, pois age como 
um hidratante natural, que ajuda na 
prevenção de pele seca, e possui pro-
priedades anti-bacterianas e anti-fún-
gicos, evitando as espinhas. O mel 
também é benéfico para marcas de 
corte e queimaduras que podem ser 
reduzida através de aplicações, uma 
vez que contém peróxido de hidro-
gênio, que diminui significativamen-
te os pigmentos e as marcas da pele.

A presença de vários aminoáci-
dos e minerais no mel ajuda no me-
tabolismo, reduzindo assim as pro-

Os benefícios do mel para saúde
babilidades de ganho de peso. O mel 
tem um índice glicêmico bem alto e 
a glicose é lenta e gradualmente ab-
sorvida no corpo, além da redução 
dos níveis de açúcar no sangue e no 
combate a diabetes. 

A ingestão de mel com água 
morna e limão pela manhã ajuda a 
desencadear o metabolismo, por-
tando, poderá melhora a queimar de 
gordura. O consumo de mel durante 
uma infecção de garganta podem ser 
realmente útil, pois reduz a inflama-
ção. Além disso, o mel juntamente 
com limão e água mostrou-se ser be-
nefício contra dor de garganta, pois 

auxilia na inibição da desgranulação 
de mastócitos e, assim, reduz várias 
reações alérgicas.

Por ser fonte de antioxidantes e 
vários minerais, o mel ajuda a dimi-
nuir a permeabilidade capilar e fragi-
lidade devido ao aumento do nível de 
antioxidante. 

O mel é uma excelente fonte em 
antioxidantes e flavonóides, que re-
duzem a taxa de oxidação do coles-
terol LDL. Os antioxidantes ajudam 
na redução da formação placas nas 
artérias, também são úteis na redu-
ção proteínas C-reativa que causam 
problemas cardíacos.

Quem bebe água tem menos 
chance de desenvolver
problemas cardíacos

Muito se ouve sobre a impor-
tância de beber água, e também o 
mínimo ideal (que dizem ser dois li-
tros).  Segundo o nutrólogo Máximo 
Asinelli,  “o problema é que a pessoa 
não é acostumada a ingerir água, e 
por isso acaba não ingerindo o líqui-
do necessário para sua sobrevivên-
cia. Tudo é uma questão de priorida-
de e força de vontade”, explica.

Um estudo mostrou que as 
pessoas que consumiam pelo me-
nos cinco copos de água por dia, 
possuem 41% a menos de chance 
de desenvolver problemas cardíacos 
do que os que consomem menos de 
dois copos.

A água não tem calorias, nem 
açúcar, nem gorduras, nem carboi-
dratos. “Beber água ao invés de 
refrigerantes ou sucos, emagrece, 
além do mais muitas vezes que se 
acha estar com fome esteja na ver-
dade com sede, por isso ingerir 
água quando estiver com fome aju-
da a emagrecer comendo menos, 
o que ajuda a evitar a obesidade e 
logo, outras doenças”, ressalta o 
nutrólogo.

Para que nosso sistema di-
gestivo funcione corretamente é 
preciso que se tome água, “muitas 
vezes apenas a mudança de hábito 
de começar a beber água suficiente 
regula intestino preso e acaba com 
ácidos no estômago e ainda ajuda 
a eliminar as toxinas e resíduos do 
corpo”, pontua Asinelli.

Demais benefícios de se 
beber água regularmente

Ajuda na digestão e prisão de 
ventre

Quando bebemos água o sufi-
ciente, aumentamos nossa taxa de 
metabolismo, isso quer dizer que 
os alimentos que consumimos se 
decompõem apropriadamente. Isso 
ajuda no bom funcionamento do sis-

tema digestivo, prevenindo por fim a 
prisão de ventre.

Dor de cabeça e enxaqueca
Na maioria dos casos a principal 

razão das dores de cabeça e enxaque-
cas é a desidratação. Sendo assim, 
quando tiver dor de cabeça beba água 
para que seu corpo se hidrate e seu 
problema seja resolvido mais rápido.

Perda de peso
A água ajuda a eliminar os sub-

produtos da gordura. Quando bebe-
mos água, nosso estômago se enche 
e perdemos consideravelmente o 
apetite. Algo importante sobre a água 
é que não contém calorias, gorduras, 
carboidratos e nem açúcar, ou seja, é 
um grande substituinte das bebidas 
com alto teor calórico, como o álcool, 
bebidas gasosas ou refrigerantes açu-
carados, todos causadores de aumen-
to de peso.

Pele saudável
A água ajuda a repor os tecidos 

da pele, bem como a hidrata-la e au-
mentar sua elasticidade. Quando o 
corpo recebe água suficiente sua pele 
estará hidratada e refrescada, suave e 
brilhante. Também ajudará sua pele 
com as cicatrizes, acne, rugas e ou-
tros sintomas do envelhecimento.

Regula a temperatura do corpo
As propriedades térmicas da 

água e sua capacidade de liberar calor 
do corpo quando o suor se evapora 
da superfície da pele, são de grande 
ajuda para manter a temperatura cor-
poral durante todo o dia.

Uma temperatura corporal bem 
regulada nos faz sentir com mais 
energia e manter os músculos e ar-
ticulações lubrificados, evitando cãi-
bras e distensões.

Reduz o risco de câncer
Alguns estudos indicam que o 

consumo de água também reduz o 
risco de câncer de bexiga e cólon. A 
água destrói os agentes causadores 
de câncer, reduzindo o risco de dife-
rentes tipos de câncer.

Como tratar a artrose nos dedos com exercícios
A artrose nos dedos causa um 

incômodo excruciante. Esse des-
gaste das articulações está asso-
ciado ao envelhecimento, e é uma 
degeneração que começa na carti-
lagem entre as juntas e os ossos, 
processo que dificulta a movimen-
tação. Segundo um levantamen-
to feito no Centro de Controles e 
Prevenção de Doenças (CDC) dos 
Estados Unidos, 40% da população 
mundial tem ou terá osteoartrite (o 
termo mais usado pelos médicos). 

Genética e trabalhos que de-
mandam muito dos dedos estão 
associados também ao problema. 
Artigos científicos inclusive deba-
tem o uso de celulares smartphone 
em demasiado, isso porque os po-
legares são os dedos mais empre-
gados na hora de teclar o aparelho, 

podendo comprometer a estrutura.  
Como artrose não tem cura, é 

recomendável exercícios e modera-
ção no uso de computador e celu-
lar, além de procurar ajuda médica 
e nutricional para tratamento.  

Exercícios para tratar 
artrose

1-Mantenha a mão reta e com 
os dedos unidos. Depois, dobre-os 
ao meio e volte para a posição ini-
cial.

2-Mantenha a mão reta e com 
os dedos unidos. Depois, dobre-os 
ao meio e volte para a posição ini-
cial.

3-Deixe a mão relaxada e feche 
lentamente como se fizesse um 
aperto, mas sem muita força.

Vitamina de mamão auxilia no emagrecimento
Mamão é uma das frutas mais im-

portantes para o sistema digestivo .
O mamão é uma fruta rica em an-

tioxidantes, vitaminas, enzimas digesti-
vas e minerais que são muito benéficos 
para a sua saúde. É recomendável incluí-
-lo em sua alimentação com frequência.

Além de ser uma fruta deliciosa, 
nos ajuda a combater problemas como 
a prisão de ventre, complicações diges-
tivas, assim como os parasitas intesti-
nais e vermes.

Dentre seus múltiplos benefícios 
destacam-se suas qualidades para:

Proteger a pele dos radicais livres.

Cuidar dos olhos;
Melhorar o fluxo sanguíneo;
Ativar a absorção de ferro;
Favorecer a formação de colágeno;
Aumentar as defesas naturais do 

organismo;
Prevenir doenças cardiovasculares.
Incluí-lo em sua dieta é muito fá-

cil. Você pode escolher entre comê-lo 
sozinho, com iogurte ou em vitaminas. 
A seguir listamos três vitaminas com 
mamão que você não vai querer perder. 
Vitamina de mamão rica em 
proteína 

Ingredientes

1 iogurte natural (125 g)
3/4 de xícara de mamão (150 g)
Um punhado de amêndoas
1 colher de sopa de coco desidra-

tado (15 g)
1 xícara de morangos congelados 

(125 g)
Água (a necessária)
Preparo
Para preparar esta deliciosa vitami-

na a única coisa que você terá de fazer 
é misturar os ingredientes no liquidi-
ficador e ir adicionando água pouco 
a pouco, até conseguir a consistência 
desejada.



08 Jornal Monte Belo - Terça-Feira, 08 de Agosto de 2017

Vegetais que podem ser
replantados em um copo de água

Alguns vegetais permitem fa-
zer uma pequena hortinha hidro-
pônica em casa porque germinam 
em água e podem dar alguns no-
vos produtos para usar em saladas 
e molhos. Um mode de deixá-los 
atrativos ainda para a decoração, é 
colocá-los em um copo. Lembre-se 
de sempre trocar a água e manter 
em um local arejado e iluminado. 

Alface:
Pegue aquele talo do meio do 

pé de alface e coloque em uma 
vasilha de água para começar o 
cultivo. Troque a água de vez em 
quando.

Alho:
Você já deve ter visto um den-

te de alho que, cortado ao meio, 
tem um miolo verde nascendo. É 
sinal de que ele está germinando. 

Para replantar alho na água, basta 
colocar os dentes em um copinho 
e esperar esses talos surgirem.

Cenoura:
Pode aproveitar as folhas do 

talo, que são nutritivas e, quando 
estão grandonas, até ficam boni-
tas decorando a casa. É só cortar a 
parte do topo, colocar numa vasi-
lha com um pouco de água e espe-
rar que os brotos surjam.

Cebolinha:
Coloque a parte branca do 

talo na água e deixe em um lugar 
onde bata luz. Elas crescem muito 
rápido.

Alho-poró:
Corte cerca de 5cm do talo e 

coloque em um copo com água, 
mas não muito fundo - uma dica 
é segurá-lo com palitos de dente.

Maneiras fáceis de cortar a cebola
Cortar cebolas é uma das tarefas 

menos apreciadas na cozinha, mas 
existem maneiras de deixar isso mais 
fácil. 

Corte a cebola com segurança
Para não ocorrer nenhum aciden-

te, na hora de cortar a cebola, segure 
o legume com a sua mão de apoio, 
onde os dedos devem estar escondi-
dos para dentro da sua mão. Utilize 
uma faca afiada, pois garante o equilí-
brio da lâmina sobre a cebola.

Cebola em tiras (Julienne)
O nome do corte da cebola em 

tiras é Julienne. Normalmente, a ce-
bola cortada dessa maneira pode ser 
utilizada em salada ou no famoso 
prato bife acebolado. Para conseguir 
fazer o corte, dê preferência para as 
cebolas maiores e utilize uma faca 
bem afiada. Para não ocorrer nenhum 
acidente com as suas mãos, faça uma 

garra com a mão e recolha os dedos 
para dentro da mão. Corte a cebola 
com casca no meio e não remova a 
raiz: o corte deve ser no sentido do 
comprimento. Depois, retire uma das 
pontas e a casca e, utilizando uma 
tábua, pegue uma das metades e cor-
te no sentido do comprimento com 
aproximadamente 3 milímetros. Para 
finalizar, retire a raiz da cebola e você 
terá as tiras de cebola.

Cebola em cubinhos
Esse tipo de corte pode ser uti-

lizado para dar mais cheiro para sua 
comida. Utilize-o em deliciosas sopas 
e molhos: você verá a diferença! Corte 
a cebola pela metade, depois pegue 
uma das metades e faça vários cortes 
até a raiz da cebola. Depois, faça cor-
tes verticais e horizontais até chegar 
na raiz. Para finalizar, corte a cebola 
até a base e está pronto!

Vinagre tira o cheiro do guarda-roupa
Fazendo uma limpeza ao menos 

uma vez por mês com vinagre de ál-
cool branco, é possível tirar o cheiro 
que fica no guarda-roupa. Primeiro é 
preciso tirar todas as roupas. Depois, 
ferva 1 litro de vinagre de álcool e 
coloque a vasilha dentro do armário 
e feche a porta. Deixe arejar e secar 
com as portas abertas por duas horas. 
A vantagem é que o cheiro do vinagre 
sai no dia seguinte e não passa para 
as roupas. 

Sachês anti-traças são 
eficazes e podem ser feitos 
em casa

Para fazer sachês anti-traças, uti-
lize um pano fino, como aquele tecido 
de tela de mosquiteiro, organza, filó, 
etc. O objetivo é que o cheiro não 
fique abafado e possa exalar seu aro-
ma. Use um cordão ou barbante para 
amarrar cada sachê. Para montá-lo, 
pegue um punhado da mistura e colo-
que no centro do tecido. Depois, é só 
juntar as pontas e amarrar e colocar 
dentro de armários, guarda-roupas e 

gavetas. 

Ingredientes para os Sachês
Cravo-Da-Índia
Pau de Canela

Erva Cidreira
Capim Limão
Folhas de Louro
Obs: As folhas podem ser colhi-

das e utilizadas verdes nos sachês.

Bicarbonato de sódio auxilia quem quer parar de fumar
Parar de fumar é muito compli-

cado porque é um vício. Além de ser 
prejudicial à saúde, o fumante ainda 
afeta as pessoas ao seu redor, que são 
chamados de fumantes passivos, ain-
da eles inalam a fumaça que é mais 
prejudicial do que o próprio tabaco. 

No processo para deixar de fumar, 
as pessoas podem sofrer recaídas  e 
desistir. Um dos aliados a combater 
este vício é o bicarbonato de sódio. 
Ele age ajudando a neutralizar as toxi-
nas no corpo, pois é alcalino e reduz a 
acidez do mesmo.

Para isso, basta colocar uma pi-
tada de bicarbonato de sódio sobre a 
língua sempre que você sentir o de-
sejo de fumar. É preciso ficar atento 
porque esta técnica não é recomen-
dada para pessoas que estão em die-
tas específicas de baixo teor de sódio 
ou têm pressão arterial elevada. Além 
disso, não é aconselhável tomar bicar-
bonato de sódio indefinidamente. O 
ideal é usar o bicarbonato alternando 
semanalmente, pois o mesmo em ex-
cesso prejudica o bom funcionamen-
to dos rins.

Além do bicarbonato, comer fo-
lhas alcalinas, beber sucos de vegetais 
frescos, usar legumes, frutas e prote-
ína de fácil digestão, como lentilhas, 
quinoa, painço, peixe, broto de feijão 
e sementes germinadas, são métodos 
bastante recomendados. Aliás, as se-
mentes germinadas, como gergelim e 
girassol, são especialmente alcalinas, 
fornecendo assim muitas enzimas 
importantes para ajudar o sistema di-
gestivo a funcionar bem.

Época é propícia para o surgimento de cupins, 
mas os prejuízos podem ser evitados

Por conta do tempo quente, o 
aparecimento de pragas urbanas, em 
especial a do cupim é mais comum. É 
nessa temporada do ano que o pro-
blema costuma bater na porta das 
casas dos brasileiros. O indesejável 
bicho aparece em forma de peque-
nos resíduos, manchas e grânulos 
de madeira, vistos em guarda-roupas 
embutidos, portas, telhados, dentre 
outros.

A infestação pode ser explica-
da pelo fato de que, em tempos de 
alta temperatura, pequenos insetos 
voadores, popularmente conhecidos 
como aleluias (siriris), entram nas re-
sidências em busca de locais úmidos 
como abrigo e de celulose como fonte 
de alimentação. O tipos mais comuns 

de cupins são os de madeira seca, que 
se instalam em peças de madeira com 
baixa umidade, como móveis, portas, 
batentes e rodapé, e os subterrâneos, 
que preferem ambientes mais escuros 
e úmidos, como decks e outros locais. 
Ambos deixam sinais que podem ser 
identificados pelos moradores, como 
fezes granuladas – no caso dos de ma-
deira seca – e rastros de terra e man-
cha – relacionados aos subterrâneos.

Por se tratar de uma praga silen-
ciosa, o cupim pode oferecer riscos 
de desabamento e prejuízos financei-
ros, se o mal não for detectado com 
antecedência. A forma mais prática 
de combater o cupim se dá pelo mo-
nitoramento de frestas, rachaduras e 
manchas. Em casos de suspeitas de 

infestação, a recomendação é não 
usar inseticida, e sim chamar um 
especialista identificar a melhor so-
lução.

A limpeza das áreas afetadas 
com o uso de materiais comuns cos-
tuma ser a primeira atitude do mo-
rador para combater o cupim, mas 
esta atitude apenas desloca a colônia 
para outra área. O combate da praga 
deve ser feito com o apoio de uma 
empresa especializada. Não existem 
estudos que apontem riscos de saú-
de à população gerados pelo cupim 
(inseto) em si, mas o uso incorreto de 
inseticidas e outros produtos podem 
causar mal estar ao morador. Portan-
to, a ajuda técnica é sempre a melhor 
solução.


