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Futuro agrícola tem coleta de dados 
e tecnologia de semeação
Agricultores brasileiros investem cada vez mais na agricultura de precisão, e aplicativos são criados para
mapeamento do campo. Página 05

Encontro na Embrapa discute controle de resíduos de pesticidas
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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

Emater/RS-Acar expõe sobre 
hortas urbanas

A Emater/RS-Ascar teve um 
espaço na  40ª Expointer, onde 
ofereceu aos visitantes do evento 
um local dedicado a hortas comer-
cial, familiar e em pequenos espa-
ços, que trouxe diversas técnicas e 
ideias, que são alternativas de pro-
dução de olerícolas. 

Na oportunidade, foram apre-
sentados o método tradicional (can-
teiros no chão), sacos de cultivo e o 
método de produção em bancada, 
que é conhecido por favorecer a 
ergonomia e reduzir a penosidade 
das tarefas, além de se destacar 
pelo fácil manejo e pelo baixo cus-
to. O incentivo à agricultura urbana 

prevê a possibilidade de um cresci-
mento na produção para o autocon-
sumo e uma alternativa na geração 
de renda.

“A produção urbana de alimen-
tos está em ascensão, porque as 
pessoas buscam uma alimentação 
mais saudável e livre de agrotóxi-
co”, comentou o assistente técnico 
da Emater/RS-Ascar, Luís Bohn. O 
técnico também falou sobre a pro-
dução em bancada, que vem como 
forte alternativa na geração de ren-
da e na importância do estudo das 
espécies, para que seja possível ade-
quar a produção ao espaço que se 
tem nas residências e propriedades.
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Embrapa Uva e Vinho inaugura 
espaço cultural

A Embrapa Uva e Vinho inau-
gurou na quarta-feira (30), o Espa-
ço Cultural Embrapa Uva e Vinho. 
A inauguração iniciou com a expo-
sição de aquarelas “Andanças”, do 
artista gaúcho Joaquim Fonseca. 
Serão 25 trabalhos retratando as 
paisagens dos locais em que o ar-
tista morou e visitou nos últimos 
anos.

 Segundo o chefe-geral da em-
presa, Mauro Zanus, a escolha  da 
Biblioteca para o espaço visa esti-
mular e ampliar as trocas culturais, 
em suas diversas formas. Também 
estão previstas para o local, reali-
zação de atividades como a dispo-
nibilização de livros técnicos em 
bolsões nos ônibus urbanos do 
município, divulgando o trabalho 
de pesquisa realizado pela Embra-
pa; apresentar todo o ciclo de vida 
das formigas-saúva limão; uma tar-
de de café e ciência, tendo como  
convidados professores e bolsistas 
para um debate e um sarau benefi-

cente com música e poesia.
Para Zanus, “com esse proje-

to que a Embrapa está iniciando, 
pretendemos trazer a sociedade à 
biblioteca, onde temos uma rique-
za enorme de informações sobre 
fruticultura e vitivinicultura, tão 
importantes à região e ao Brasil. 
Quem vier aqui vai ter esse duplo 
benefício: conhecer mais da nos-
sa biblioteca e, ao mesmo tempo, 
desfrutar da arte. Enfim, será um 
exercício bem interessante. Convi-
damos a todos a participar desse 
projeto”, analisa.  

A biblioteca da Embrapa Uva e 
Vinho é especializada em informa-
ções técnico-científicas sobre viti-
vinicultura e fruticultura de clima 
temperado, dispondo de cerca de 
13.500 itens e  548 títulos de pe-
riódicos em seu acervo. O horário 
de visitação do espaço é de segun-
da-feira a sexta-feira das 8h30 às 
11h e das 13h30 às 17h, até o dia  
29 de setembro. 

Evento na Embrapa Uva e Vinho debate 
inovações no descarte de agrotóxicos

A Embrapa Uva e Vinho vai se-
diar o III Workshop Latino America-
no sobre Biobeds (leitos biológicos), 
de 12 a 14 de setembro. É a primeira 
vez que o Brasil recebe este evento, 
possibilitando ao público alvo que 
conheça as novidades em tecnolo-
gias para descartar adequadamente 
embalagens e resíduos que podem 
contaminar o solo e a água em fun-
ção das atividades agrícolas.

Os Biobeds são estruturas sim-
ples, mas funcionais, que já vêm 
sendo usadas em diversos países do 
mundo. Esta tecnologia é um siste-
ma de biopurificação para minimi-
zar a contaminação dos solos por 
agrotóxicos.

“O sistema reproduz o modelo 
de atenuação, que acontece livre-
mente na natureza, porém em uma 
situação criada para favorecer e ace-
lerar o processo. Entre os pontos 
positivos da tecnologia, destacam-
-se o baixo custo, alta eficiência, 
segurança ambiental e adaptação às 
pequenas e grandes propriedades 
rurais”, afirma o pesquisador da Em-
brapa Uva e Vinho e coordenador 
do evento, Luciano Gebler. 

 Mário Fujii do Inpev/Brasil vai 
abordar o tema sobre o descarte das 
embalagens de defensivos agrícolas 
e como dar destinação às embala-
gens vazias de agrotóxicos: “é um 
sistema que irá demonstrar o que 
é o processo de logística reversa 
na devolução de embalagens vazias 
e seus resultados, tanto quantitati-
vos, comparativos aos outros países 
como em relação à ecoeficiência”, 
comenta Fujii. O IBAMA também vai 
apresentar o descarte de produtos 
perigosos. 

Já, o representante do Ministé-
rio de Agricultura Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), Ricardo Dourado,, 
vai analisar as estratégias para defi-
nição de políticas locais para o uso 
de biobeds: “nas cadeias de agrone-
gócios que usam defensivos, existe 
a necessidade de fazer tratamento 
do resto das aplicações e o produ-
to da lavagem. O Biobed é uma boa 
alternativa tecnológica que está dis-
ponível ao produtor rural, técnica 
e economicamente possível para o 
produtor se enquadrar na legislação 
ambiental. De acordo com o CONA-
MA, não se pode lançar produtos tó-
xicos no meio ambiente e o Biobed 
é esse tratamento.” 

A programação do III Workshop 
Latino Americano sobre Biobeds 
está dividida em quatro painéis: his-

tórico da tecnologia, documentos e 
estratégias para a definição de polí-
ticas locais para o uso dos Biobeds, 
lançamento de publicações técnicas 
sobre Biobeds e boas práticas agrí-
colas e ambientais e apresentação 
de resumos científicos. Palestrantes 
latino-americanos de universida-
des, instituições de pesquisa e orga-
nizações ligadas ao meio ambiente 

participam do evento.
O III Workshop Latino Ameri-

cano sobre Biobeds acontece no 
auditório do Centro Técnico da Uni-
dade de pesquisa, na Rua Livramen-
to 515, Bento Gonçalves, RS. Mais 
informações na página do evento 
(http://www.embrapa.br/uva-e-vi-
nho/eventos/biobed). As vagas são 
limitadas.

O Sistema é constituído de uma 
estrutura simples, originalmente 
um fosso cavado no solo, imper-
meabilizado ou não, preenchido 
com uma mistura de solo agríco-
la, palha e turfa, denominado de 
substrato, sobre o qual é planta-
do uma cobertura de grama que 
irá receber os resíduos de agro-
tóxicos. O substrato poderá ser 
utilizado por períodos de até 12 
meses sem necessidade de subs-
tituição, dependendo da intensi-
dade de uso.
O Biobed permite uma aeração 
melhor do que existe no solo, fa-
vorecendo processos aeróbicos 
para degradação de agrotóxicos 
no ambiente. Após determina-
do tempo, variável segundo o 
contaminante e as condições 
ambientais do meio onde ocorre 
a degradação, as moléculas de 

O Sistema Biobed Brasil
agrotóxico que restarem estarão 
fortemente fixadas por adsorção 
nos microporos das argilas ou da 
matéria orgânica do solo.
Seguindo a recomendação origi-
nal para substratos descartados 
do Biobed, o material deve ser 
armazenado por um período de 
seis meses na forma de com-
postagem, considerando essa 
etapa como um fator adicional 
de segurança na degradação e 
dissipação dos resíduos de agro-
tóxicos.
Após essa fase de compostagem, 
recomenda-se a dispersão do 
substrato antigo nas áreas agrí-
colas da propriedade rural, de for-
ma que todo o efluente e resíduo 
gerado nos processos produtivos 
da propriedade permaneça con-
trolado dentro dos seus limites 
físicos e legais.

População em Monte Belo do 
Sul atinge 2.689 habitantes

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) divulgou 
na última semana o censo demo-
gráfico de estimativa populacional 
até agosto de 2017.

Segundo os dados, Monte 
Belo do Sul tem a estimativa de 

2.689 habitantes, sendo um dos 
municípios da região metropoli-
tana da Serra Gaúcha com menor 
número de população.

A cidade perdeu apenas para 
Santa Tereza (1.780) e Nova Pádua 
(2.568).

Estão previstas atividqdes como a
disponibilização de livros técnicos em bolsões 
nos ônibus urbanos do município
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Atividades da Semana cívica 
em Monte Belo do Sul

Monte Belo do Sul vai come-
morar a Semana da Pátria (7 de 
setembro). Confira as atividades 
realizadas a partir desta terça-feira 
(05):

05/09 (terça-feira)
8:00h: Sessão Cívica: Participa-

ção: Coral Municipal
Hasteamento das Bandeiras 
Local: Prefeitura Municipal
16h:  Sessão Cívica Participa-

ção: EMEF Caminhos do Aprender

Arriamento das Bandeiras
Local: Prefeitura Municipal
06/09 (quarta-feira)
8:00h: Sessão Cívica: Participa-

ção: EMEF Roman Ross
Hasteamento das Bandeiras
Local: Prefeitura Municipal
16h – Sessão Cívica: Participa-

ção: EEEM Pedro Migliorini e EMEF 
Roman Ross

Arriamento das Bandeiras
Local: Prefeitura Municipal

O quivi (kiwi) é uma planta trepa-
deira, originária do Sul da China, 
que apresenta raízes carnosas, 
muito ramificadas e com tendência 
a distribuir-se no substrato superior 
do solo. Seu caule é flexível, daí a 
necessidade de tutoramento du-
rante o cultivo. Os frutos das cul-
tivares mais comuns no Brasil são 
ovais, com o tamanho aproximado 
de um ovo de galinha. Sua casca é 
fibrosa, embaçada e pilosa, com a 
cor castanho esverdeada. Já a sua 
polpa possui um tom verde brilhan-

te, contendo fileiras com pequenas 
sementes negras comestíveis. Ele 
é tipico do clima temperado e sub-
tropical de montanha. 
Antes do plantio do quivi (kiwi), 
é recomendável verificar a exis-
tência de nematoides no solo e, 
no caso de grandes infestações, 
fazer uma fumigação para evitar 
comprometer a planta. Quanto à 
fertilização, esta deverá ser feita, 
previamente, com adubo orgâni-
co, como esterco de galinha ou 
gado.

Kiwi e adaptavel em clima
temperado e subtropical

Palestra sobre kiwi é ministrada 
na Embrapa Uva e Vinho

A palestra “Panorama da pro-
dução de kiwis e de mudas de 
kiwizeiro no Chile” foi ministrada 
na quinta-feira (31), no auditório 
da Embrapa Uva e Vinho, pelo 

engenheiro agrícola e diretor do 
Comitê del Kiwi, o chileno Felipe 
Espinosa. O evento teve a coor-
denação do pesquisador Samar 
Velho.

Felipe Espionsa palestrou sobre kiwis na Embrapa Uva e Vinho

Produção de vinho francesa será a mais baixa desde 1945
Mudanças climáticas no país afetaram as videiras

A produção de vinho francesa foi afe-
tada pelas mudanças climáticas ocorridas 
no país. Segundo um comunicado do Mi-
nistério da Agricultura gaulês, a descida 
da produção está relacionada com geadas 
severas na primavera, seguidas de seca, 
que afetaram as videiras numa altura mui-
to sensível.

O Governo estima que sejam produ-
zidos mais de 37 milhões de hectolitros 
de vinho, em 2017, o número mais baixo, 
registado no país, desde 1945. Os produ-
tores ressalvam, no entanto, a qualidade 
do néctar e acreditam que este ano seja 
produzido um “excelente” vintage.

Procura por fertilizantes no mundo deve chegar 
a 200 milhões de toneladas em 2021/2022

A procura por fertilizantes em 
todo o mundo deve chegar a quase 
200 milhões de toneladas em 2021, 
indicam dados da Associação Inter-
nacional de Fertilizantes (IFA), o que 
significa um crescimento de cerca de 
1,5% ao ano, a partir de 2017.

Atualmente, esta demanda ron-
da os 182 milhões de toneladas. Os 
dados foram divulgados durante o 7º 
Congresso Brasileiro de Fertilizantes, 
promovido pela ANDA – Associação 

Nacional para a Difusão de Adubos, 
na semana passada, que teve lugar, em 
São Paulo.

Segundo Charlote Hebebrand, 
diretora geral da IFA, essa média per-
centual de crescimento representa 
uma queda em comparação a perío-
dos similares. “Isto ocorre devido a 
alguns fatores, entre os quais, a evo-
lução tecnológica da indústria para 
produção dos fertilizantes, a aplicação 
mais eficiente por parte dos agricul-

tores e uma reciclagem mais intensa, 
principalmente, em países europeus”, 
avaliou.

Em termos de nutrientes, a enti-
dade estima que o potássio terá um 
maior crescimento, com cerca de 2,1% 
ao ano, seguido pelo fosfato, com 
1,5% e o nitrogénio, com 1,2%. Na 
sua apresentação, a diretora mostrou 
as regiões que terão mais influência 
nesse aumento da procura, sendo a 
primeira, a América Latina e o Caribe, 
seguida pelo Sul e Leste da Ásia e pela 
África.

Charlotte ressalva que, no caso 
do Brasil, ainda há a questão do cres-
cimento constante da safra, de cul-
turas como milho e da cana, e o po-
sicionamento do país como um dos 
principais exportadores de diversas 
culturas do mundo. “A importância 
da agricultura brasileira não é apenas 
para alimentar o Brasil, mas todo o 
mundo”, explicou.

Já para o presidente do Conselho 
de Administração da ANDA, Carlos 
Henrique Heredia, os fertilizantes têm 
sido protagonistas no desenvolvimen-
to do agronegócio no Brasil.

Comunidade festeja São Vicente Ferrer
A comunidade São José vai come-

morar a Festa de São Vicente Ferrer 
no próximo domingo (10). O santo es-
panhol nasceu em Valência, em 1350. 
Sua vida é um testemunho de que a 
ciência e a sabedoria não são contrá-

rias à fé, mas sim a complementam. 
Depois de sua profissão religiosa, 
que aconteceu em 1368, até chegar 
o tempo de ele ser ordenado padre, 
em 1374, São Vicente ensinava filo-
sofia e estudava teologia nas regiões 

Programa de qualificação de viveiristas alavanca 
produção nacional de mudas de videira

Ações previstas no Programa Mudas 
de Qualidade, coordenado pela Embrapa 
Uva e Vinho, resultaram em aumento de 
22% de vinhedos formados a partir de 
mudas comerciais desde 2012 quando 
foi iniciado no Sul do Brasil. No mesmo 
período, observou-se redução nas impor-
tações de mudas em 9%. Além disso, o 
Cadastro Vitícola registrou pela primeira 
vez, desde o início dos levantamentos, 
decréscimo de 13% da produção de mu-
das na propriedade e do plantio de mudas 
em pé-franco (quando o produtor não uti-
liza porta-enxerto e apenas planta a varie-
dade copa retirada das plantas do próprio 
vinhedo).

Apenas no Rio Grande do Sul, maior 
estado produtor de uvas, a comercializa-
ção dos cinco viveiristas acompanhados 
pelo programa triplicou desde 2012 e, 
este ano, eles somaram mais de um mi-
lhão de mudas produzidas. “Cabe des-
tacar que a renovação de vinhedos e a 
formação de novas áreas é um processo 
lento na fruticultura, porém os dados já 

apontam uma sensível melhora de indica-
dores estagnados há anos,” conta Daniel 
Grohs, engenheiro-agrônomo da Embra-
pa Uva e Vinho (RS) à frente do Progra-
ma Mudas de Qualidade, que reúne ins-
tituições públicas e privadas. Ele também 
ressalta que a redução das importações é 
um indicador relevante, pois mostra que 
especialmente o setor vinícola está valo-
rizando a tecnologia nacional.

Isso foi possível graças ao protocolo 
de produção estabelecido pelo progra-
ma que resultou em mudas de qualidade 
superior. Para apoiar sua adoção, uma 
ampla rede de transferência foi utilizada 
para sensibilizar produtores sobre os be-
nefícios do plantio de mudas obtidas nos 
viveiros credenciados pelo programa. As 
recomendações técnicas subsidiaram a 
elaboração de um padrão que está sendo 
regulamentado pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
para o setor. O sucesso da estratégia fez 
aumentar o número de viveiros credencia-
dos, que já são dez no Brasil, e, apenas no 

Rio Grande do Sul, promoveu aumento de 
6% ao ano na comercialização de mudas, 
desde a implantação do programa.

Os trabalhos desenvolvidos pela 
equipe de pesquisa permitiram estabe-
lecer recomendações técnicas a serem 
observadas nas etapas da produção de 
mudas. Além disso, o programa forneceu 
material básico (mudas) com qualidade fi-
tossanitária, genética e agronômica para 
formação das plantas matrizes − aquelas 
plantas doadoras dos propágulos utiliza-
dos na produção da muda.

“Em 2012, os viveiristas produziam 
mudas sem saber se iam conseguir ven-
dê-las. Hoje, para adquirir mudas junto 
aos viveiros participantes do projeto, o 
viticultor precisa fazer reserva com, pelo 
menos, 12 meses de antecedência,” con-
ta Grohs. “Para um setor no qual a tra-
dição é a informalidade na produção da 
muda, em que se faz a muda a partir de 
plantas existentes na propriedade ou em 
vizinhos, esses dados são de grande im-
portância”, avalia.

de Lérida, Tolosa e Barcelona. Vicen-
te Ferrer faleceu em Vannes Bretanha, 
em 1419, e foi canonizado na igreja 
dominicana de Santa Maria Sopra 
Minerva, em Roma, a 3 de Junho de 
1455, pelo Papa Callistus III.
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Armazenamento de dados e tecnologias de semeio são 
destaques da Agricultura da Precisão, que deve crescer 
no Brasil nos próximos anos

A Agricultura de Precisão (AP) 
é um sistema de manejo integra-
do de informações e tecnologias, 
fundamentado nos conceitos de 
que as variabilidades de espaço e 
tempo influenciam nos rendimen-
tos dos cultivos. É um tema abran-
gente, que pode ser aplicado em 
qualquer lugar do mundo e em 
qualquer cultura. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Startups (ABS-
tartups), há mais de 70 empresas 
especializadas em agricultura digi-
tal no país e a previsão é que au-
mente em 210% esse número até o 
final de 2017.

O próprio representante da 
John Deere, multinacional e fabri-
cante de tecnologias para a área, 
o executivo Sam Allen, já afirmou 
que o Brasil vai ultrapassar os Es-
tados Unidos em agricultura de 
precisão, e projeta isto para os 
próximos três ou quatro anos. A 
empresa baseia seu desenvolvi-
mento tecnológico no país norte-
-americano, e por lá as iniciativas 
de agricultura de precisão vêm 
sendo colocadas em prática desde 
2013. Desta forma, a defasagem 
brasileira em relação ao mercado 
concorrente é de quatro anos.

A AP pode mapear o campo, 
identificar problemas na plantação 
e aumentar e otimizar a produ-
ção. Esse conjunto de ferramentas 

para a agricultura pode fazer uso 
do GNSS (Global Navigation Sate-
lite System), do SIG (Sistema de 
Informações Geográficas), de ins-
trumentos e de sensores para me-
didas ou detecção de parâmetros 
ou de alvos de interesse no agro-
ecossistema (solo, planta, insetos 
e doenças), de geoestatística e da 
mecatrônica. 

A AP é representada por três 
pontos que convergem em exce-
lência de resultados: revolução ge-
rencial; tecnologia de informação 
e agregação de valor à produção. 
É fator determinante que eles tra-
balhem em conjunto para que se 
estabeleça o aprimoramento da 
produtividade, da qualidade, do 
volume a ser produzido e da re-
dução de preço dos produtos para 
competir no mercado interno e 
externo.

Dois destaques da AP são o 
armazenamento de dados e tec-
nologia de semeio. A partir do 
recolhimento de dados, o arma-
zenamento é essencial. Algumas 
empresas lançaram recentemente 
ferramentas para produtores para 
armazenar/gerir os dados reco-
lhidos. Estes produtores e fabri-
cantes podem depois do final do 
dia (ou semana, ou safra) efetuar 
o download da informações e da 
performance dos equipamentos.

Para o futuro deste tipo de 
sistema, empresas buscam já pro-
videnciar automaticamente com 
o download relatórios e serviços 
analíticos para os utilizadores. Os 
dados são recolhidos a partir de 
um sistema de rastreamento que 
captura automaticamente infor-
mações da máquina e do campo à 
medida que o trator se desloca no 
campo.

Já as tecnologias de semeio 
também têm crescido nos últimos 
anos. Tratores e colheitadeiras são 
guiados por sistemas de posicio-
namento global via satélite (GPS) e 
plantam sementes em linhas cada 
vez mais retas, enquanto os agri-
cultores, dispensados da tarefa de 
dirigir as máquinas, monitoram o 
trabalho em tablets, atualmente 
comuns nas cabines de tratores. 
Essas máquinas também coletam 
dados do solo e das lavouras, mas 
a informação não vem sendo utili-
zada em todo o seu potencial.

A ideia é acelerar, simplificar 
e combinar todas essas informa-
ções com seus registros altamente 
detalhados de padrões climáticos 
históricos, topografia e desem-
penho das culturas. Algoritmos e 
especialistas analisam todos esses 
dados e podem dar instruções di-
retamente aos agricultores e as 
máquinas.
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Bolinho fáci e delicioso de parmesão
Ingredientes
700 gr de batata
1 xícara (chá) de maionese
1 xícara (chá) de parmesão
Modo de fazer
Cozinhe as batatas até ficarem 

no ponto (não muito moles como 
se fosse para purê). Tire, escorra a 

água e coloque as batatas num pi-
rex. Salpique um pouco de sal. Co-
loque maionese em cima de cada 
uma das batatas (uma porção gene-
rosa, pois uma parte vai derreter). 
Salpique bastante queijo ralado e 
leve ao forno médio até o queijo 
ficar dourado.

Receita de creme de abóbora
Ingredientes:

½ embalagem de macarrão 
conchinha

2 colheres (sopa) de manteiga 
ou margarina

2 dentes de alho picados
½ kg de abóbora, moranga ou 

paulista, em cubos
2 tabletes de caldo de legu-

mes
3 ovos
1 xícara (chá) de creme de lei-

te
½ xícara (chá) de leite
Sal, noz moscada e cebolinha 

picada a gosto 
Modo de preparo: em uma pa-

nela grande, aqueça a manteiga ou 
margarina e refogue o alho. Acres-
cente a abóbora e deixe cozinhar 

até formar um purê. Junte 2 ½ litros 
de água fervente, o caldo de legu-
mes e mexa até desmanchar. Deixe 
cozinhar em fogo baixo por cerca 
de 15 minutos. Retire do fogo, bata 
no liquidificador e retorne para pa-
nela. Acerte o sal, junte a massa e 
deixe cozinhar por cerca de seis 
minutos ou até que fique al dente. 

Em uma tigela pequena, co-
loque três gemas peneiradas, o 
creme de leite e bata até envolver 
bem. Acrescente ao creme de abó-
bora, mexa delicadamente e deixe 
cozinhar por mais três minutos. 
Retire do fogo, tempere com a noz 
moscada, polvilhe a cebolinha e sir-
va a seguir. 

Valor calórico:
176 calorias/porção

Espaguete ao pesto de manjericão e legumes sauté
Ingredientes:

500 g de espaguete 
6 colheres (sopa) de azeite
3 cenouras médias em tirinhas 

finas
3 abobrinhas em tirinhas finas
Sal e pimenta do reino a gosto

Pesto de manjericão:
1 maço pequeno de manjericão

2 dentes de alho, picados
½ xícara (chá) de azeite
Sal 

Para finalizar:
Castanhas de caju ou do pará 

picadas
Queijo parmesão ralado

Modo de preparo: 
comece preparando os legu-

mes sauté. Em uma frigideira de 
fundo largo, aqueça o azeite, re-
fogue a cenoura e a abobrinha em 
fogo alto, mexendo sempre para 
não murchar. Acerte o sal, tempere 
com a pimenta do reino e reserve. 
Prepare o pesto. Leve ao liquidifica-
dor todos os ingredientes e bata até 
formar uma pasta. Em uma panela 
grande ferva cinco litros de água 
com sal. Coloque a massa e mexa 
de vez em quando, até que a água 
volte a ferver. 

Deixe cozinhar por 10 a 12 
minutos ou até que fique al dente. 
Escorra a massa, acomode num re-
fratário grande, acrescente o pesto 
de manjericão e envolva bem com a 
ajuda de dois garfos grandes. Junte 
os legumes sauté e mexa delicada-
mente. Espalhe por cima a casta-
nha, polvilhe queijo parmesão e 
sirva a seguir. 
Variação: 

O pesto também pode ser feito 
com rúcula, substituindo o manjeri-
cão por 10 a 15 folhas da verdura. 

Valor calórico:
619 calorias/porção

Cupcake de atum com ricota e azeitona
Ingredientes

8 gemas
Meia xícara (chá) de farinha de 

trigo
8 claras
1 colher (chá) de sal 

Opção de recheio:
1 embalagem de creme de ricota
1 lata de atum escorrido
Meia xícara (chá) de azeitona ver-

de picada
2 colheres (sopa) de salsinha pi-

cada
Meia colher (chá) de sal 
Modo de preparo: pão-de-ló: 

forre uma assadeira grande com pa-
pel manteiga. Preaqueça o forno em 
temperatura média (180oC). Bata as 
gemas com a farinha e reserve. Bata 
as claras em neve firme e junte o sal. 
Acrescente delicadamente às gemas. 
Coloque na assadeira e leve ao forno 
por 20 minutos, ou até dourar a su-
perfície. Vire ainda quente sobre uma 
tábua e retire o papel. Deixe esfriar 
e corte em cubos pequenos. Reserve. 

Modo de preparo do recheio: 
em uma tigela, misture bem to-

dos os ingredientes do recheio esco-
lhido. Reserve. 

Montagem: em tigelas indivi-
duais pequenas, faça camadas alter-
nadas de cubos de pão-de-ló e de 
recheio. Decore a gosto. Cubra e con-
serve na geladeira até servir. 

Dica: 
utilize potinhos descartáveis 

para servir em festa infantil ou refei-
ção informal. Se preferir, acrescente 
outros ingredientes de sua prefe-
rência ou substitua o pão-de-ló por 
pão de fôrma sem casca cortado em 
cubos.

Modo de preparo
Colocar o bacon e deixar fritar, 

acrescentar a cebola e o pinhão, mexer 
até que o pinhão absorva os sabores. 
Antes de servir acrescentar a cebolinha 
picada.

Dicas da chef: Para soltar o pinhão 
da casca mais facilmente, deixe cozi-
nhar bem até a ponta sair para fora da 
casca. Com a ajuda de uma faca termine 
de puxar a casca e solte a semente.

Se o bacon estiver com pouca 
gordura também é possível colocar um 
pouco de manteiga para refogar todos 
os ingredientes e dar mais sabor ao pe-

tisco. 
Fora da casca é possível manter o 

pinhão na geladeira por até 5 dias. Não 
é recomendável congelar.

Fora da casca é possível manter o 
pinhão na geladeira por até 5 dias. Não 
é recomendável congelar.

Ingredientes
1 kg de pinhão cozido e descasca-

do
2 unidades de cebola média, corta-

das em cubos
200 gramas de bacon em cubinhos
1 maço de cebolinha picada
* a gosto de sal

* a gosto de pimenta-do-reino
Tempo de preparar: 10 minutos (se 

o pinhão já estiver cozido)

Prato especial de petisco de pinhão



07Jornal Monte Belo - Terça-Feira, 05 de Setembro de 2017

Sintomas que ajudam a identificar um AVC
Os sintomas de um acidente vas-

cular cerebral (AVC), também conhe-
cido como derrame, podem surgir de 
uma hora para outra, e dependendo 
da parte do cérebro que é afetada 
manifestam-se de forma diferente.

Alguns sintomas podem ajudar 
a prevenir os riscos de um AVC e 
buscar ajuda médica. São eles:

Dor de cabeça intensa que sur-
ge de repente;

Diminuição da força de um dos 
lados do corpo, que é visível no bra-
ço ou na perna;

Perda da sensibilidade de uma 
parte do corpo, não identificando o 
frio ou calor, por exemplo;

Dificuldade em permanecer de 
pé ou ficar sentado, pois o corpo cai 
para um dos lados, não conseguindo 
andar ou ficar arrastando uma das 
pernas;

Alterações da visão, como perda 
parcial da visão ou visão embaçada;

Rosto assimétrico, com boca 
torta e sobrancelha caída;

Dificuldade para levantar o bra-
ço ou segurar objetos, pois o braço 
fica caído;

Fala embolada, lenta ou com um 
tom de voz muito baixo e muitas ve-
zes imperceptível;

Movimentos incomuns e des-
controlados, como tremores;

Sonolência ou mesmo perda de 
consciência;

Perda de memória e confusão 
mental, não sendo capaz de realizar 
ordens simples, como abrir os olhos 
e, podendo ficar agressivo e não sa-
ber referir a data ou o seu nome, por 
exemplo;

Náuseas e vômitos.
O AVC também pode acontecer 

sem gerar qualquer sintoma visível, 
sendo descoberto em exames que 
são realizados por um outro motivo 
qualquer. As pessoas que possuem 
maiores chances de ter um AVC são 

aquelas que tem pressão alta, exces-
so de peso ou diabetes e, por isso, 
devem fazer consultas regulares no 
médico para evitar esse tipo de com-
plicações.

Em caso de suspeita de estar 
ocorrendo um AVC deve-se fazer o 
exame SAMU. Geralmente, as pesso-
as que estão sofrendo um AVC não 
conseguem realizar as ações pedidas 
no teste, que consiste em um rápido 
diagnóstico. S de sorriso: durante 
o AVC a boca fica torta. A de abra-
ço, é difícil levantar os dois braços. 
M de música, é difícil cantar, a fala 
fica embolada. U de urgente. Assim, 
caso isso aconteça, deve-se deitar a 
vítima de lado em um local seguro 
e chamar o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) ligando 
para 192, ficando sempre atento se 
a vítima continua respirando nor-
malmente e, no caso de deixar de 
respirar deve-se iniciar a massagem 

cardíaca.
Após um AVC o indivíduo pode 

ficar com sequelas, que podem ser li-
geiras ou muito graves e que, devido 
à falta de força, o podem impedir de 
andar, vestir ou comer sozinho, por 
exemplo.

Além disso, outras consequ-
ências do AVC incluem dificuldade 
em comunicar ou em compreender 
ordens, engasgamentos frequentes, 
incontinência, perda de visão ou 
mesmo comportamentos confusos e 
agressividade, o que dificulta a rela-
ção com a família e amigos.

Desta forma, é muito importan-
te fazer o tratamento das sequelas 
do AVC, que é feito com sessões de 
fisioterapia que ajudam a recuperar 
os movimentos, sessões de terapia 
da fala para estimular a comunicação 
e sessões de estimulação cognitiva 
para melhorar a qualidade de vida e 
o bem-estar do indivíduo.

Endocardite Bacteriana tem alto índice de mortalidade
A Endocardite Bacteriana é uma 

doença comum, que tem um alto ín-
dice de mortalidade. Trata-se de uma 
infecção da parede interna do coração 
ou das válvulas do coração, que resulta 
usualmente pela invasão de microorga-
nismos (bactéria ou fungo) em tecido 
endocárdico ou material protético do 
coração. Havendo oportunidade para 
bacteremia, como por exemplo, a ma-
nipulação dentária em portadores de 
valvopatia, pode ocorrer colonização 
pela aderência do microorganismo na 
valva deformada e uma de suas causas 
é a má conservação dos dentes.   

Uma vez confirmado o diagnós-
tico de endocardite bacteriana, é ne-
cessário manter o paciente internado 
por um longo período (pelo menos um 
mês), em uso de antibióticos endove-
noso em altas doses. A decorrência 
nos casos de mortalidade é em torno 
de 25%.

Os procedimentos para tratamen-
to da cárie podem causar a passagem 
das bactérias para a corrente sanguí-
nea. Estas bactérias, por sua vez, po-
dem causar endocardite em pessoas 
predispostas. A gengiva deve ter colo-
ração rosa claro, não sangrar quando 

escovar os dentes, não apresentar in-
chaço e ter boa aderência aos dentes. 
Se a pessoa tem algum problema car-
díaco deve procurar um dentista regu-
larmente e apresentar boa higiene oral.

Nem todos os tipos de endocar-
dite podem ser prevenidas. Pessoas 
transplantadas cardíacas precisam 
manter a saúde bucal e precisam do 
atendimento de um cirurgião-dentista 

especializado. Pacientes que fazem uso 
de anticoagulantes podem ter proble-
mas com sangramento, em alguns pro-
cedimentos dentários, como extração 
de dentes, cirurgias bucais e limpeza 
dentária. Pessoas sem dentes correm o 
risco de ter essa doença, principalmen-
te, a causada por fungos de quem usa 
dentadura, deve ser limpa após as re-
feições, usando escova e pasta dental.   

Alimentos que devem ser
evitados por quem sofre de azia

Quem sofre de azia e refluxo 
gástrico sabe o quão desconfortá-
vel é esta sensação. Alguns alimen-
tos acabam por ocasionar ainda 
mais estas situações, por isso de-
vem ser evitados muitas vezes. 

Frutas cítricas
Adicionar elementos ácidos a 

um estômago que está queimando 
não é uma boa ideia, especialmen-
te em jejum.

Cafeína
É sempre bom consumir be-

bidas com cafeína em moderação, 
mas essa regra vale ainda mais para 
quem sofre com azias ou refluxo 
gástrico. Café, chás escuros e re-
frigerantes devem ser cortados da 
vida de quem tem esses problemas 
gástricos.

Chocolate
O problema do chocolate é 

que ele também tem cafeína e é 
um produtor de acidez estomacal. 
Comer chocolate também relaxa a 
musculatura abaixo do esôfago, e 
isso acaba provocando azia.

Tomates
Outro item comum na vida de 

muitas pessoas e que piora os ca-
sos de acidez estomacal. 

Bebidas com gás
Tomar cerveja, refrigerantes e 

afins não é uma boa ideia quando 
se tem azia ou refluxo. O gás dess-

as bebidas também deixa o estô-
mago mais ácido.

Hortelã-pimenta
Ainda que o chá dessa erva 

seja bom para a saúde, ele não é 
recomendado para quem tem pro-
blemas gástricos, pois, se tomado 
após a refeição, ele acaba aumen-
tando a acidez no seu estômago.

Bebidas alcoólicas
Assim como o chocolate, o ál-

cool também relaxa a musculatura 
na região abaixo do esôfago, e isso 
aumenta a concentração de ácido 
da região. 

Alimentos gordurosos
Nada de comer queijos, cas-

tanhas, carnes gordurosas e afins 
quando se está sentindo azia e re-
fluxo. Se for inevitável, pegue leve 
na hora de medir a dose e, de pre-
ferência, não consuma esse tipo de 
alimento à noite.

Alimentos fritos
Além da gordura em si, que faz 

mal para a saúde e aumenta muito 
as calorias dos alimentos, as fritu-
ras são grandes vilãs em termos de 
provocar azia e refluxo gástrico.

Alho e cebola
Ainda que esses itens não se-

jam um problema para todo mundo 
que sofre com a azia, algumas pes-
soas têm a situação piorada quan-
do os consomem.
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Queimadura de cigarro em móveis 
de madeira pode ser removida

Uma queimadura de cigarro em 
um móvel pode arruinar sua aparên-
cia, principalmente se ele for feito 
de madeira. A queimadura circular 
do cigarro deixa claro que o móvel 
sofreu danos. Felizmente, é possível 
remover essa marca desagradável da 
maioria dos móveis.

 Raspe a queimadura com um 
estilete de lâmina curvada. Retire o 
máximo possível sem danificar muito 
a madeira.  Lixe a área ao redor da 
mancha com uma lixa para deixar a 
superfície plana. Pare de lixar se isso 
começar a danificar a madeira ao re-
dor da mancha.

 Pingue uma pequena quantida-
de de água na mancha para procurar 
mais queimaduras. Se a água fizer a 
área limpa parecer queimada nova-
mente, continue lixando. Teste nova-
mente com água até as partes limpas 
permanecerem limpas.

 Seque o local com um pano ma-
cio. Umedeça o pano com aguarrás e 
aplique-o na área queimada. Deixe-a 
secar.

Use um pincel para aplicar o 
acabamento original, seja de verniz, 
goma-laca ou laca, no local afetado. 
Deixe secar.

 Limpe a superfície com uma lã 
de aço. Finalize com enceramento e 
polimento até o local ficar parecido 
com o resto da madeira.

Decorar a casa sem gastar muito
Com tantos gastos que uma casa 

dá, decorá-la muitas vezes fica para 
segundo plano. Os valores encontra-
dos nas casas especializadas muitas 
vezes desencorajam o investimento, 
mesmo que haja muita vontade de 
incrementar os espaços.

No entanto, para decorar é 
preciso muito mais vontade do que 
dinheiro. Com boas ideias e muita 
criatividade, utensílios que muitas 
vezes seriam jogados fora podem 
se transformar em lindos objetos de 
decoração.

Confira abaixo algumas ideias 
para inspirar as apaixonadas pelo 
“faça-você-mesmo” e decoração.

Quarto das crianças
O quarto das crianças é um 

espaço que precisa ser alegre e di-
vertido. Cole adesivos coloridos nas 
paredes para dar um ar engraçado 
ao ambientes. Eles certamente irão 
adorar ajudar.

Área externa
Faça um sofá com paletes que 

seriam jogadas fora. Depois é só 
comprar ou mandar fazer estofados 
para cobrir e deixar confortável. O 
ambiente ficará lindo e elegante e o 
gasto é mínimo. E para completar o 
sofá de paletes, que tal fazer uma lu-
minária com garrafas de vinho?

Cozinha
Latas são objetos versáteis e 

que podem ser usadas de diversas 
formas. Pintá-las e fazê-las de vasos 
de planta incrementará a decoração 
e ainda será possível que pratique a 
reciclagem. Um item muito caro e 
que geralmente desencoraja a maio-
ria das pessoas a comprar é a ade-
ga. Mas as latas também podem ser 
usadas para fazer uma e ainda deixar 
as garrafas expostas, agregando um 
item à decoração.

Banheiro
Para organizar os pincéis de ma-

quiagem e ainda agregar um item à 
decoração, use copos preenchidos 
com bolinhas de papel, isopor ou 
silicone.

Como fazer  requeijão cremoso em casa
Ingredientes
2 litros de leite tipo A (daqueles 

que ficam refrigerados),
1/2 xícara (de chá) de vinagre,
3 colheres (de sopa) de creme 

de leite,
2 colheres (de sopa) de mantei-

ga em temperatura ambiente,
sal a gosto,
1/2 xícara (de chá) de leite fer-

vido,
2 colheres (de sopa) de azeite 

de oliva
Modo de fazer

Coloque numa panela grande os 
2 litros de leite e acrescente o vina-
gre, misture bem e leve ao fogo até 
que comece talhar o leite.

Depois de coalhar bem o leite, 
separe, usando uma peneira, o soro 
da ricota.

Lave a ricota, para que ela perca 
todo o azedinho do processo (pas-
se a peneira com a ricota em agua 
corrente até que a agua saia trans-
parente).

Escorra na peneira, para ficar 
sem nenhum líquido, apenas a ricota 
lavada. Coloque num liquidificador a 
ricota lavada , o azeite, o creme de 
leite, a manteiga e o sal.

Ligue o liquidificador e vá co-
locando o leite fervente aos pou-
cos, até que fique com a textura de 
requeijão e bata até ficar com uma 
textura bem lisa. Depois é só colocar 
em vidros limpos e bem fechados e 
guardar na geladeira.

Como não tem conservantes, 
depois de aberto o vidro o consumo 
deve ser em uma semana.

Cientistas descobrem possível ‘elixir da juventude’
Composto natural encontrado 

em alimentos como brócolis com-
pensaria queda na capacidade de 
geração e uso de energia pelo cor-
po que vem com a idade.

Um composto natural encon-
trado em alimentos como bró-
colis, repolho, pepino, e abacate 
pode se tornar um verdadeiro “eli-
xir da juventude” no futuro.

Conhecida como nicotina-
mida mononucleotídeo (NMN), 
a substância se mostrou capaz 
de reduzir os sinais de envelhe-
cimento, como o ganho gradual 
de peso, a perda da sensibilidade 

à insulina e declínio na atividade 
física em um experimento com ca-
mundongos.

Segundo os pesquisadores 
responsáveis pela descoberta, 
feita em laboratório da Escola de 
Medicina da Universidade Wa-
shington em St. Louis, EUA, a su-
plementação da dieta dos animais 
com o composto aparentemente 
compensou a queda na capacida-
de do organismo de gerar e usar 
energia que vem com a idade.

Nada mal, então, colocar o 
brócolis definitivamente na dieta 
do dia a dia.

Açafrão-da-terra pode ter ação 
contra infecção generalizada

Resultados de estudos com ani-
mais em laboratório sugerem efeito 
de substância presente na especiaria 
contra a sepse

Mais conhecida como açafrão-
-da-terra, a cúrcuma é uma especiaria 
originária do continente asiático. Para 
além do uso culinário, ela já é adota-
da há milhares de anos na Índia como 
erva medicinal. Ao testar uma das 
substâncias da cúrcuma, a curcumi-
na, pesquisadores das Faculdades de 
Odontologia de Ribeirão Preto (Forp) 
e de Ciências Farmacêuticas de Ribei-
rão Preto (FCFRP) da USP verificaram 
seu poder contra a sepse – infecção 
generalizada.

Vários estudos já descreviam as 
propriedades anti-inflamatórias, an-
tioxidantes e até anticancerígenas da 
curcumina. Agora, os cientistas conse-
guiram aumentar as taxas de sobrevi-
vência em animais de laboratório com 
sepse utilizando uma solução à base 
da especiaria. Esses animais viveram 
20% a mais que os demais, além de 
apresentar redução considerável nos 
níveis de citocinas pró-inflamatórias 
(moléculas do sistema imunológico 
que respondem a processos inflama-

tórios) no sangue.
No sistema imunológico, o óxido 

nítrico tem a função de combater a in-
fecção, mas em alta produção – como 
a que acontece na sepse – pode ser 
prejudicial. Neste estudo, os pesqui-
sadores observaram que a curcumina, 
ao contrário do que imaginavam, au-
mentou os níveis do óxido nítrico no 
plasma dos ratos. Assim, é necessária 
mais investigação in vivo quanto às 
doses de curcumina que promovem 
sua ação oxidante ou antioxidante.
que


