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Agricultor terá prejuízo na safra 
da uva devido ao temporal

ITR atrasado pode ser
regularizado até dia 31
Imposto que incide sobre terras rurais 
era para ter sido pago até o dia 29 de
novembro, e terá cobrança de multa
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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

No dia 30 de outubro, no Centro 
de Eventos Bortolon, em Vacaria, RS 
acontece o Fórum sobre Inteligência 
Territorial nos Campos de Cima da Ser-
ra. A Inteligência Territorial Estratégi-
ca (ITE) pode ser entendida como um 
conjunto de ferramentas e métodos 
aplicados para a compreensão de um 
território em sua totalidade, através 
da integração de informações prove-
nientes de diferentes bancos de da-
dos. Essas informações integradas ser-
vem para apoiar a tomada de decisão 
para o desenvolvimento territorial.

O Fórum pretende apresentar ao 
público (empresários,  técnicos, pro-
dutores, estudantes e lideranças) da 
região de Vacaria o trabalho que vem 
sendo empreendido desde meados do 
ano passado com foco na inteligência 
territorial para os Campos de Cima da 
Serra. Até o momento já ocorreram 
dois Seminários no município de Ca-
nela, e o Fórum é o terceiro evento so-
bre o assunto. Com a realização desse 
Fórum, busca-se a complementação 
das ações de divulgação e discussão 
sobre estratégias que possam contri-
buir para o desenvolvimento susten-
tável da agropecuária na região. Nesta 
edição o tema principal é o impacto 
das restrições ambientais ao uso do 
solo na região dos Campos de Cima da 

Fórum sobre Inteligência Territorial 
nos Campos de Cima da Serra

Serra e construção de alternativas.
Na palestra “Perspectivas para a 

inteligência territorial nos Campos de 
Cima da Serra” a pesquisadora Lucíola 
Alves Magalhães (Embrapa) vai abor-
dar os conceitos utilizados pela equi-
pe do Grupo de Inteligência Territorial 
Estratégica (GITE) da Embrapa Moni-
toramento por Satélite, especialmente 
nos estudos de desenvolvimento agro-
pecuário regional com vistas ao apoio 
do uso da inteligência territorial para 
a região dos Campos de Cima da Ser-
ra. Segundo Magalhães, “para planejar 
um território é necessário conhecê-lo 
com o uso de dados e informações es-
tratégicas para tomada de decisões”.

O pesquisador Alexandre Hoff-
mann, Chefe-Adjunto de Transferên-
cia de Tecnologia da Embrapa Uva e 
Vinho, na palestra “Trajetória e resul-
tados com inteligência territorial na 
região” vai apresentar um panorama 
sobre  o desenvolvimento da região 
dos Campos de Cima da Serra com 
o enfoque da inteligência territorial, 
ou seja, mapeando as características 
físicas, humanas e de infraestrutura, 
sistematizando as informações já exis-
tentes e, sobretudo, usando o conhe-
cimento para planejar o desenvolvi-
mento da agricultura sobre bases mais 
sustentáveis.
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A Embrapa e a Unicamp estão 
tentando colocar no mercado al-
gumas substâncias encontradas na 
gravioleira, que já estão sendo anali-
sadas há pelo menos quarenta anos. 
Os compostos são acetogeninas ano-
náceas, que são derivados de ácidos 
graxos, que têm propriedades inseti-
cidas, anti-helmínticas e anticancerí-
genas. 

Os pesquisadores visam trans-
formar as folhas em produtos, como 
suplementos alimentares, sem perder 
os princípios ativos de interesse. As 
acetogeninas anonáceas, por exem-
plo, já foram amplamente estudadas, 
mas ainda não existe um produto 
padronizado, cuja concentração seja 
determinada e segura para consumo 
humano. Essas, são componentes bio-
ativos naturais presentes nas folhas, 
caule, casca e semente dos frutos da 

Compostos benéficos da gravioleira 
estudados pela Embrapa

gravioleira que apresentam compro-
vado efeito anticancerígeno.

A folha da gravioleira desidrata-
da já é comercializada na forma de 
cápsulas e sachês de chá, obtidos a 
partir da secagem e trituração das 
folhas. Nesse procedimento, os com-
postos bioativos presentes nas folhas, 
encontrados na ordem de partes por 
milhão, estão misturados a diversos 
outros compostos e suas concentra-
ções não são determinadas.

Outras pesquisas ainda são ne-
cessárias para transformar o extrato 
em produto. O estudo ainda precisa 
de análises de estabilidade das mo-
léculas e padronização dos extratos. 
O objetivo é melhorar o método de 
produção e a qualidade final do ex-
trato, dando condição de informar a 
concentração dos princípios ativos 
presentes.

O agronegócio é o grande res-
ponsável por sustentar o PIB (Produto 
Interno Bruto) nacional, segundo uma 
pesquisa do Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada), da 
Esalq/USP. O período analisado foi de 
janeiro a julho de 2017 e a safra recor-
de no campo resultou em crescimento 
de 5,81% no PIB-volume do agronegó-
cio nos primeiros sete meses do ano. 

No entanto, apesar dos bons 
números, não houve aumento de em-
pregos no setor primário. O campo 
registrou queda de 3,1% no primeiro 
semestre de 2017, o que representam 
580 mil postos de trabalho a menos. 
O quadro de desemprego foi acentua-
do para trabalhadores que atuam por 
conta própria e com baixa escolarida-
de. 

Ainda, de acordo com o Cepea, 
como resultado desse movimento os 

Agronegócio é responsável por 
segurar o PIB brasileiro
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rendimentos médios do trabalho ob-
tidos no agronegócio tiveram ganho 
real na comparação entre semestres: 
“A queda das ocupações na agropecu-
ária, caracterizada por menor rendi-
mento frente aos demais segmentos, 
e das ocupações de trabalhadores 
menos instruídos frente às com maior 
grau de instrução, explica o aumento 
do rendimento médio no agronegó-
cio”.

O faturamento em dólares do 
agronegócio também aumentou. O 
crescimento foi de 6% em relação ao 
primeiro semestre do ano passado. 
Mas o Índice da Taxa de Câmbio Efe-
tiva Real do Agronegócio se retraiu 
17,8% e, em termos de volume, a 
maioria dos produtos apresentou re-
dução nos embarques. Por isso, o fa-
turamento do setor em reais recuou 
cerca de 9%. 

Três amigas e vizinhas do distrito 
de Tuiuty prepararam receitas especiais 
para os leitores da Gazeta, fáceis de fa-
zer e com aquele gosto caseiro que é 
sempre irresistível aos paladares. Con-
fira:

Grostoli
Autora: Patrícia Recktenvald de 

Carvalho, moradora da Linha Vicente 
Tomasi

Ingredientes
5 ovos
1 xícara de açúcar 
2 colheres extra grandes de azeite
2 colheres extra grandes de cacha-

ça
2 colheres extra grandes de mar-

garina 
Uma pitada de sal
1 xícara de leite
1 colher de fermeto
Farinha ao ponto.
Modo de preparo
Junte todos os ingredientes e mis-

ture bem. Deve ficar num ponto que 
ainda grude nas mãos. Deixe descan-
sar por 12 horas. Quanto mais tempo 
deixar descansar, mais macia vai fica. A 
receita dura até 15 dias na geladeira.

Sfiha
Autora: Patrícia Recktenvald de 

Carvalho
Ingredientes
Massa
1 copo de leite morno
1 copo de água morna
Meio copo de azeite
1 colher sopa de sal
3 colheres de fermento de pão 
Farinha até o ponto (como a tex-

tura de um pão). Deixe crescer por 1 
hora.

Recheio

Amigas de Tuiuty ensinam quitutes
Meio kg de carne moída crua
3 tomates sem pele e sem semen-

tes
1 cebola grande 
Salsa
1 colher sopa de amido de milho
1 caldo de galinha
Meio copo de água morna
Sal a gosto.
Modo de preparo
Dissolva o caldo na água e mistu-

re todos os ingredientes picados com 
a carne crua. Abra a massa, corte em 
quadrados médios, coloque o recheio e 
feche com um garfo. Pincele ovo, passe 
orégano e asse em forno pré aquecido 
em 200 graus até dourar.

Bolo fácil
Autora: Diva Cavalca, Linha São 

Valentim
Ingredientes
4 ovos
I xicara de açúcar
1 de leite
1 de azeite

1colher de (café) de fermento
Modo de preparo
Farinha até o ponto para a massa 

ficar no ponto do bolo. O bolo pode ser 
inclusive mesclado. Bata tudo no liqui-
dificador, exceto o fermento, que deve 
ser colocado no final. Asse em forno 
médio por 40 minutos. 

Biscoito de coco
Autora: Terezinha Fracalossi Ma-

rim
Ingredientes
6 ovos
1/2 kg de açúcar
400g de margarina
1/2 kg de polvilho doce
100g gramas de coco ralado
1 1/2 colher de fermento
Farinha até o ponto
Modo de preparo
Bata os ovos, o açúcar e a marga-

rina até obter um creme. Acrescente os 
ingredientes secos e misture até dar 
o ponto de máquina. Assar em forno 
quente.

O pagamento anual do Imposto 
Territorial Rural (ITR) é uma das obri-
gações dos proprietários de proprie-
dades rurais. O imposto é uma espé-
cie de IPTU do campo e o prazo para 
o pagamento era de 29 de setembro.

O ITR é cobrado pela Receita Fe-
deral, que disponibiliza um progra-
ma para baixar via internet, no qual 
é possível preencher os dados, que 
o próprio sistema já informa o valor 
da cobrança. A taxa leva em conta 
o tamanho da propriedade e a área 
produtiva.

Quem ainda não pagou o ITR 
leva multa de 1% ao mês sobre o va-
lor total da dívida, mais a correção 

Produtores têm até o dia 31 para regularizarem ITR
monetária pela taxa Selic. O produ-
tor que quiser regularizar a situação 
pode participar do programa espe-
cial de regularização tributária até 
o dia 31 de outubro. O programa 
oferece parcelamentos e descontos 
no pagamento.

Isenção
A isenção de pagamentos abran-

ge apenas terras indígenas, áreas re-
manescentes de quilombos, assenta-
mentos de reforma agrária e terras 
da União, estados e municípios.

Dívida de ITR sobe no 

Brasil
A dívida com o Imposto Terri-

torial Rural tem aumentado no país 
nos últimos anos. Em 2012, eram R$ 
19 bilhões. Até agosto de 2017, o 
valor já somava R$ 28,5 bilhões, um 
percentual de quase 49% em cinco 
anos.  Do total, R$ 8 bilhões são dívi-
das recentes, cobradas pela Receita 
Federal administrativamente.

Os outros R$ 21 bilhões foram 
para dívida ativa, já são cobranças 
judiciais ou por meio de protesto, 
feitas pela Procuradoria-geral da 
Fazenda Nacional – 27,5 mil produ-
tores rurais ou agroindústrias estão 
em débito.
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Agricultor tem prejuízo de 60% nos parreirais por causa do temporal
O produtor agrícola Roberto Pa-

risotto, que mora na Linha Ferri, em 
Tuiuty, lamenta o prejuízo de cerca 
de 60% da produção de uva, devido 
ao temporal e às chuvas das últimas 
duas semanas. Segundo ele, uma sa-
fra que deveria chegar em 120 tone-
ladas, se der sorte chegará a 60 ou 65 
toneladas. “Já estava prevendo uma 
diminuída porque estou renovando 
um hectare”, relata, “este ano está 
tudo atravessado. Mas quem está na 
chuva, é para se molhar”, ressalta Pa-
risotto.

O produtor possui seis hectares 
de videiras, cujas uvas vende para a 
Cooperativa Aurora. Ele ainda tem 
em sua propriedade, dois hectares de 
quatro variedades de pêssego e dois 
hectares de cítricos. Para o agricultor, 
que começou a colher o pêssego nes-
te mês, esta produção não dá para 
“se queixar”, assim como a de ber-
gamota. Estas, Parisotto vende em 
feiras e tendas e, de acordo com ele, 
deu para se garantir através delas.

Sempre buscando inovar, o pro-

dutor começou a plantar em 2017 
também tomates, com cerca de mil 
pés. “Estou renovando um hectare de 
videiras este ano, no próximo ano se-
rão mais dois. Também comecei com 
o tomate. Estamos sempre diversifi-
cando”, explica.

“A gente sofre, mas aqui é 
um paraíso”

Parisotto comenta também as di-
ficuldades de viver no campo, como 
as condições ruins das estradas. “ A 
gente não tem apoio político. Falta 
máquina para fazer o serviço e as 
condições das estradas também são 
ruins. Quer ver o agricultor feliz é dar 
máquina e estrada boa”, pontua.

“Por exemplo, fiz um projeto no 
qual gastei R$82 mil de máquinas 
para terraplanagem e não tive ajuda 
alguma”, registra. “Na Linha Ferri é 
uma tristeza de andar. Esta estrada 
escoa entre frutas, cítricos e uva, 25 
milhões de toneladas por ano. Aqui 
tem três alambiques, cantinas artesa-
nais e indústrias. O trajeto que cabe a 

mim, de 400 metros, sou eu que tapo 
o buracos”, manifesta-se.

Apesar disso o agricultor, que já 
trabalhou por uma década na cidade, 
mas não se adaptou, prefere a vida 
no campo e enche o peito, para falar, 
com orgulho, sobre o local. “A gente 
sofre, mas está em cima do que é da 
gente. Aqui é um paraíso”, conclui.

Parisotto tem dois filhos: uma 
jovem prestes a completar 19 anos, 
e um adolescente de 16. Ela deverá 
ir para a cidade, até porque o pai 
não a incentiva a ficar no campo. Já 
ele, deverá seguir os passos do pai. 
“O meu filho está em um programa 
de aprendiz no campo, no qual ele 
aprende matemática financeira, entre 
outras discilpinas para aplicar na pro-
priedade”, conta.

Frio foi aquém do espera-
do

Segundo o pesquisador da Em-
brapa Uva e Vinho, Henrique Pessoa, 
o frio em 2017 foi aquém do que as 
culturas exigem. No entanto, o fato 
de não ter feito geada na primavera 
(em setembro)  foi um benefício. “O 
grande problema é quando se tem 
geadas tardias, que acabam compro-
metendo drasticamente a plantação”, 
explica, “isso porque o calor precoce 
antecipa a brotação e o frio tardio 
acaba queimando a plantação”.

Mas, como no caso de Parisot-
to, Pessoa explica que realmente as 
chuvas e a ventania acabam compro-
metendo principalmente a floração. 
“Porém, os afetados são pontos isola-
dos, como propriedades mais expos-
tas ao vento. Não dá para generalizar. 
O efeito vento, assim como a geada, 
não tem o que fazer. O que se reco-
menda é ter um cuidado de sanidade 
para não comprometer a planta”, in-
dica o pesquisador.
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Essa parte do cacho da bananeira 
é, às vezes, descartada, mas pode ser 
utilizada em várias receitas

Muitos conhecem por umbigo, 
mangará ou coração. Essa parte do 
cacho da bananeira é, às vezes, des-
cartada, mas pode ser utilizada em 
várias receita. 

Ingredientes da massa
1 xícara de chá de farinha de tri-

go
1 ovo
100 gramas de manteiga sem sal
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de fermento em 

pó
2 colheres de sopa de farinha de 

trigo integral
1 colher de sopa de farelo de tri-

go
 Ingredientes do recheio
1 coração de bananeira cortado 

em rodelas
1 cebola pequena picada
1 dente de alho picado
200 gramas de queijo muçarela 

ou outro tipo de queijo
100 ml de leite
1 colher de sopa de farinha de 

trigo
1 colher de sopa de manteiga
1 fio de azeite
sal a gosto
Modo de preparo
Limpe o coração da bananeira, ti-

rando as folhas mais velhas e escuras. 
Fatie e coloque num recipiente com 

Aprenda a fazer uma receita exótica de torta com 
o coração da bananeira

água e limão para evitar que escu-
reça e para tirar um pouco do sabor 
amargo. Deixe por uma hora, troque 
a água com limão e deixe por mais 
uma hora.

Comece a fazer a massa da tor-
ta. Numa vasilha, coloque a farinha, o 
ovo e a manteiga. Acrescente o farelo 
de trigo e a farinha de trigo integral. 
Inclua o sal e o fermento. É só mistu-
rar bem todos os ingredientes.

Se a massa estiver seca demais, 
você pode colocar umas gotinhas de 
leite. A dica é usar as pontas dos de-
dos até não grudar. Aí você pode utili-
zar as palmas das mãos. Depois, leve 
a massa para a geladeira.

Hora de preparar o recheio. Co-
loque o umbigo da bananeira (já fa-

tiado) na água fervente e deixe por 4 
minutos. Depois desse tempo, escor-
ra, troque a água e deixe por mais 4 
minutos.

Derreta a manteiga numa panela. 
Coloque o azeite para não queimar 
a manteiga. Acrescente o alho e, em 
seguida, a cebola, até ela dar uma re-
duzida de volume. Adicione a farinha 
e o leite, mexendo sempre. Ponha o 
coração da bananeira e mexa até in-
corporar bem. Coloque sal a gosto e 
leve tudo para o liquidificador. Acres-
cente o queijo e bata aos poucos. Não 
pode deixar a mistura líquida.

Abra a massa e forre o interior da 
forma. Leve para o forno e mantenha 
em temperatura média por 20 minu-
tos. Massa assada, é só rechear.

Para o recheio, em uma pane-
la, aqueça o azeite em fogo médio, 
doure a cebola e o alho.

Adicione os tomates e refogue. 
Acrescente os camarões, o sal, o 
molho de pimenta e o cheiro-verde 
e cozinhe em fogo baixo por 5 mi-
nutos.

Pegue uma folha da massa e 
coloque uma porção de queijo cre-
moso catupiry, uma colher de sopa 
cheia com a mistura de camarão no 

Modo de preparo da receita de 
pastel de camarão com catupiry

centro. Pincele as extremidades da 
massa com água. Levante a parte 
de baixo da massa, dobre sobre o 
recheio e pressione no formato de 
meia-lua, envolvendo todo o recheio.

Em uma frigideira, aqueça o 
óleo vegetal em temperatura média 
e frite os pasteizinhos dos dois lados 
por cerca de 3 minutos cada lado até 
dourar.

Escorra em papel absorvente an-
tes de servir.

Ingredientes
1 Lata de Leite Condensado 

Moça Nestlé
4 colheres de sopa de pedaços 

do seu chocolate preferido (ao leite, 
meio amargo ou amargo)

2 colheres de sopa de cacau em 
pó

1 colher de sopa de manteiga 
sem sal

Raspas de chocolate ou granula-
do pra cobertura (procure no merca-
do o granulado igual ao da foto aci-
ma, é muito mais gostoso e bonito)

Preparo
Coloque na panela a manteiga 

e aqueça em fogo baixo até derreter 
(não deixe a menteiga espumar)

Adicione o leite condensado, o 
chocolate e o cacau, misture bem.

Deixe ao fogo baixo e mexa sem 
parar até chegar ao ponto de briga-

Receitas de brigadeiro gourmet
deiro.

Tire da panela e coloque a massa 
em um recipiente untado com pouca 
manteiga.

Após esfriar faça as bolinhas e 
passe-as no granulado ou raspas de 
chocolate, depois coloque nas formi-
nhas.

Brigadeiro Gourmet de Col-
her com Creme de Leite

Ingredientes
200g de Chocolate Nestlé Meio 

Amargo Picado
1 Lata de Leite Condensado 

Moça Nestlé
1 Caixa de Creme de Leite Nestlé
50g de Manteiga Extra Sem Sal
Preparo
Coloque na panela a manteiga 

e aqueça em fogo baixo até derreter 
(não deixe a menteiga espumar)

Adicione o leite condensado, o 
chocolate e o creme de leite e mistu-
re bem em fogo baixo até chegar ao 
ponto desejado.

 
Brigadeiro Gourmet de 
Doce de Leite

Ingredientes
200g de Doce de Leite de Qua-

lidade (prefira os mais “lisos” e escu-
ros)

1 Lata de Leite Condensado 
Moça Nestlé

50g de Manteiga Extra Sem Sal
Lascas de Chocolate Belga de 

Doce de Leite ou Coco Queimado Ra-
lado

Preparo
Coloque na panela a manteiga 

e aqueça em fogo baixo até derreter 
(não deixe a menteiga espumar)

Adicione o leite condensado e o 
doce de leite, misture bem em fogo 
baixo até chegar ao ponto de briga-
deiro.

Tire da panela e coloque a massa 
em um recipiente untado com pouca 
manteiga.

Após esfriar faça as bolinhas e 
passe-as nas lascas de chocolate de 
doce de leite ou no coco ralado.

Betacaroteno
É o que dá a cor laranja ao ve-

getal e tem compostos solúveis mui-
to nutritivos. Permite, por exemplo, 
que o fígado o converta em vitamina 
A (um poderoso antioxidante) que ao 
“unir-se” às moléculas prejudiciais, as 
torna inofensivas.

Vitamina A 
Além fornecer a você betacarote-

no, as cenouras têm bastante vitami-
na A. Um copo de suco deste vegetal 
fornece quase 700% das necessidades 
básicas de um adulto. É responsável 
por proteger a vista e prevenir doen-
ças degenerativas (incluindo o cân-
cer).

Como se fosse pouco a vitamina 
A promove o crescimento ósseo (e 
dental), reduz o risco de doenças car-
díacas, mantém saudáveis as funções 
celulares, ajuda o corpo a resistir a in-
fecções e equilibra a pressão arterial.

Melhora a saúde oral
Se comermos a cenoura crua e 

inteira servirá para limpar os dentes e 
os molares. Mas se for consumida de-
pois de processada também conserva 

Benefícios do suco de cenoura
suas propriedades. Por exemplo: for-
talece os dentes e gengivas, melhora 
a circulação sanguínea e impede a 
aderência de bactérias nos dentes.

Por conter flúor, este vegetal im-
pede a ocorrência de cárie e mantém 
em boa condição o esmalte do dente.

Combate a constipação
Isso se deve ao fato de as cenou-

ras conterem uma boa quantidade de 
fibra que aumenta a quantidade e a 
qualidade das fezes ao mesmo tempo 
que regula o trabalho intestinal.

Além disso, este suco reduz a dor 
de estômago por intoxicação, acalma 
o desconforto gástrico e a acidez. É 
recomendável para pacientes com 
gastrite.

É diurético
Este vegetal laranja contém mui-

ta água em sua composição e esta é 
uma ótima notícia para aqueles que 
sofrem de retenção de líquidos, ede-
ma ou problemas renais. Uma xícara 
de suco de cenoura em jejum  pode 
desintegrar os cálculos renais e facili-
tar a sua expulsão.
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É só a temperatura começar a bai-
xar que já começam a surgir ossinto-
mas. Nariz escorrendo, tosses, dores 
de cabeça, desânimo e falta de apetite 
são apenas alguns dos sintomas que 
começam a aparecer quando a gripe 
se instala em nosso corpo. Em alguns 
casos, a gripe pode ser passageira, no 
entanto, em outros, ela pode durar até 
uma semana.

Para que não sejamos pegos des-
prevenidos, é sempre bom cuidar da 
saúde e se proteger do frio, como uma 
forma de prevenção. 

Receitas de chás para gripe
Chá de laranja
Você precisará de: um limão, duas 

laranjas, uma xícara de água e duas co-
lheres de mel. Descasque as laranjas e 
o limão e coloque as cascas para ferver 
na água por quinze minutos. Em se-
guida, esprema o suco do limão e das 
laranjas e coloque no chá das cascas, 
deixando ferver por mais dez minutos. 
Depois, é só coar e misturar o mel.

A laranja é rica em vitamina C e 
ajuda a aumentar e preservar a imu-
nidade, combatendo os sintomas da 
gripe.

Chá de eucalipto
Basta cozinhar duas folhas de eu-

calipto, uma colher rasa de alecrim e 

Muitas pessoas colocam o açúcar 
como o grande vilão das dietas e de 
algumas doenças desenvolvidas ao 
longo da vida. Entretanto, nem tudo 
é contra esse ingrediente:

Alguns tipos de açúcar são me-
lhores que outros

Segundo a cardiologista Jennifer 
Haythe, todas as variações resultam, 
na realidade, na mesma coisa: “Açúcar 
mascavo, açúcar branco, mel... todos 
eles são divididos na mesma coisa: 
glicose. Todas as formas de açúcar 
são carboidratos que podem ser usa-
dos   como glicose”.

Açúcar deixa crianças hiperati-
vas

Para a médica, esse é um dos 
mitos mais engraçados que envolvem 
o alimento. Uma série de estudos já 
demonstrou que o açúcar não tem re-
lação nenhuma com a hiperatividade 
e, nos anos 1990, o especialista Dr. 
Mark Wolraich publicou um artigo 
que acabou com todas as dúvidas.

Açúcar vicia tanto quanto dro-
gas

Por mais que existam estudos 
que mostrem que esse ingrediente 
pode ser tão viciante quanto cocaína, 
já que estimula uma parte do cérebro 
ligada a recompensas, uma porção de 
outros desmentem o fato. Por isso, 

Só quem já foi picado por abe-
lha, sabe o quão incômoda e a dor. 
O veneno, que além de provocar dor 
intensa no local, causa vermelhidão e 
inchaço, geralmente não é prejudicial 
para a maioria das pessoas. Mas, caso 
a vítima seja alérgica ao veneno das 
abelhas, a picada pode ser fatal se 
o atendimento médico não for feito 
imediatamente. E foi pensando nisso 
que pesquisadores do Instituto Vital 
Brazil (IVB), vinculado à Secretaria 
Estadual de Saúde, estão desenvol-
vendo o soro antiapílico, inédito no 
mundo, que chega à fase de estudo 
clínico no Brasil. Com cerca de três 
anos desde o início do estudo, o soro 
deverá ser liberado para produção 
em escala industrial em aproximada-
mente dois anos.

Vítima de pelo menos 400 pica-
das de abelhas, uma mulher de 33 
anos foi a primeira paciente a rece-
ber o soro contra o veneno de ave-
lhas produzido pelo IVB, em parceria 
com o Centro de Estudos e Venenos 
de Animais Peçonhentos da Universi-
dade Estadual Paulista de Botucatu 
(Cevap/Unesp). A paciente foi aten-

Produzido pela primeira vez  
soro contra picadas de abelhas

Chás especiais para combater a gripe
hortelã por alguns minutos, em uma 
xícara e meia de água. Depois de fer-
vido, desligue o fogo, abafe a mistura 
até ficar morna e tome em seguida.

Chá de limão e gengibre
Pique um pequeno pedaço de 

gengibre em mais partes e coloque 
para ferver em uma xícara e meia de 
água. Depois de fervido, acrescente 
três dentes de alho picado e desligue 
o fogo. Depois, acrescente um limão 
em rodelas e abafe até amornar. Coe e 
beba em seguida.

Chá de sabugueiro
Coloque uma colher de flores de 

sabugueiro em uma xícara de água e 
leve para ferver. Depois de fervido, 
desligue e abafe, até ficar morna. Beba 
em seguida.

Essas são algumas receitas para 
combater e mandar embora a gripe 
em poucos dias. Mas atenção: o chá é 
um tratamento, portanto, não adianta 
tomar apenas uma vez e esperar ficar 
curado. Recomenda-se que o chá para 
gripe seja tomado, pelo menos, três 
vezes ao dia, pois assim os ingredien-
tes começam a fazer efeito no organis-
mo, fortalecendo o sistema imunoló-
gico.

Mitos sobre o açúcar na alimentaçao 
Jennifer Haythe diz que “não há pro-
vas de que o açúcar possa atuar como 
uma droga de ‘entrada’. Você não 
consegue ficar chapado com o açúcar, 
e não há provas conclusivas de que 
ele é viciante”.

Comer muito açúcar causa dia-
betes

“Comer açúcar não causa diabe-
tes, esse é um problema complicado 
envolvendo o pâncreas e o metabolis-
mo”, afirmou a Dra. Haythe. “Quando 
você tem diabetes, você não produz 
insulina suficiente. A insulina ajuda a 
absorver a glicose na corrente sanguí-
nea e no fígado como energia utilizá-
vel.”

Pessoas que estão acima do peso 
ou obesas, essas sim têm mais chan-
ces de desenvolver a doença, já que a 
gordura pode levar a uma resistância 
à insulina.

Adoçantes são mais saudáveis 
que o açúcar

Embora os adoçantes artificiais 
como Stevia, Truvia e aspartame 
(encontrados em refrigerantes diet) 
tenham menos calorias do que seus 
correspondentes açucarados, uma 
pesquisa mostra que quem bebe re-
frigerante dietético têm duas vezes 
mais chances de ser obeso.

Além disso, outro estudo desco-

briu que a que a sacarina — um ado-
çante artificial — é mais viciante do 
que a cocaína, e um terceiro desco-
briu que quem tem costume de beber 
refrigerantes dietéticos são 67% mais 
propensos a desenvolver diabetes do 
que os que bebem refrigerantes não 
dietéticos.

Açúcar causa buracos nos dentes
“O açúcar não é a causa da cá-

rie dentária, o ácido é”, afirma Mark 
Burhenne, da comunidade online Ask 
a Dentist. “Os alimentos que mais 
causam cavidades são bolachas e 
pães, não doces. Quando você come 
algo com açúcar, as bactérias que re-
sidem naturalmente na sua boca tam-
bém consomem esse açúcar. O produ-
to de resíduos de bactérias é ácido, 
então, após terem uma refeição, eles 
excretam ácido, que descalcifica ou 
desmineraliza o esmalte dental tiran-
do sua estrutura, o que cria cárie”.

Você deve eliminar todo o açú-
car da sua dieta

Primeiro de tudo, isso é quase 
impossível, já que frutas, batatas e 
outras comidas saudáveis contem 
açúcar. Depois, a glicose é essencial 
para o funcionamento do corpo, mas, 
claro, há limites. “Todos nós precisa-
mos de açúcar, essa é a base do que 
comanda nossos corpos. É necessá-
rio para sobreviver”, afirma Jennifer 
Haythe.

Açúcar é a base de todos os seus 
problemas de saúde

É claro que esse alimento in-
terfere no desenvolvimento de pro-
blemas do coração e na obesidade, 
mas a culpa raramente é apenas dele. 
“Os alimentos açucarados têm mui-
tas calorias, e geralmente são muito 
processados”, diz Haythe: “É simples 
— se você ingerir muitas calorias, 
você ganhará peso e ficará pouco sau-
dável.”

O alho tem diversos benefícios 
na culinária mas também contribui-e 
muito- para a saúde. Este alimento 
contém substâncias capazes de esti-
mular o sistema imunológico e ainda 
prevenir doenças cardiovasculares, 
como o selênio e germânio.

O selênio tem ação antioxidante, 
que evita o envelhecimento celular e 
o germânio, segundo estudos recen-
tes, leva oxigênio para os tecidos e 
também tem propriedades contra o 
câncer.

O alho também tem em sua com-
posição algumas vitaminas: A, B1, 
B2, C e minerais como cálcio, enxo-
fre, iodo, magnésio, selênio, sódio e 
zinco. Boa parte dos estudos sobre o 
alho mostra os benefícios para a saú-
de cardiovascular.

O princípio ativo do alho chama-
do de alicina que é responsável pelo 
odor desagradável desse alimento. 

O alho também é benéfico para 
os sintomas da tensão pré-menstrual, 
pois alivia os sintomas como dor de 
cabeça, dor na região lombar e nas 
mamas. Isso porque o seu consumo 
correto auxilia na eliminação de subs-
tâncias que não servem mais para o 
organismo.

Embora não existam estudos 

Alho auxilia contra sintomas da TPM

científicos que comprovem a eficácia 
de chás no combate à gripe, o chá 
de alho também ajuda a fortalecer 
o sistema imunológico, o que pode 
proporcionar uma cura mais rápida 
da gripe.

Alho contribui para a
redução de peso

O alho pode auxiliar no emagre-
cimento por também ser considerado 
um alimento termogênico, que aju-
dam o metabolismo a trabalhar du-
rante o processo digestivo.

Quem deseja emagrecer acaba 
apostando também nas cápsulas de 
alhos que são pílulas compostas por 
óleo de alho concentrado. Elas pos-
suem um valor nutricional muito rico 
em vitaminas, minerais e aminoáci-
dos.

dida no Hospital da Faculdade de 
Medicina de Botucatu e recebeu seis 
ampolas do soro. Ela não apresentou 
reações adversas e recebeu alta dias 
após a internação.

Desde o início de agosto, o medi-
camento está em fase de testes para 
a liberação para o consumo humano: 
além da unidade de Botucatu, o Hos-
pital Nossa Senhora da Conceição, 
em Tubarão (SC) também recebeu as 
ampolas e, assim como a unidade de 
SP, prestará atendimento a pacientes 
que tenham sido acometidos por múl-
tiplas picadas. “Este é um passo im-
portante para a ciência. A estimativa 
é que, em no máximo dois anos, já 
tenhamos o produto licenciado para 
distribuição em escala industrial, che-
gando a todo país”, explica o infecto-
logista e presidente do IVB, Edimilson 
Migowski acrescentando que o vene-
no de abelhas pode levar à morte tan-
to humanos quanto animais.

Segundo Migowski, o soro é 
composto basicamente pela proteí-
na do próprio veneno de abelha, que 
aplicado no cavalo produz anticorpos 
que dão origem ao soro antiapílico.
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O choque térmico, também co-
nhecido por branqueamento, nos 
alimentos deve ser feito com cuida-
do para mantê-los macios e saboro-
sos. O choque consiste em retirar o 
alimento de uma temperatura alta 
e imediatamente colocar em outro 
recipiente com água gelada para 
baixar a temperatura. 

O espinafre, couve-flor e bróco-
lis, por exemplo, precisam ser cozi-
dos até ficarem macios ao ponto de 

Como fazer o choque térmico 
corretamente nos legumes

parar para  não deixá-los moles de-
mais e para preservar os nutrientes. 
O choque ajuda a deixá-los mais 
tenros e com cores vivas. Para usá-
-los, não precisa descongelar, é só 
levá-los diretamente para a panela. 

Já para dar o choque na batata, 
corte-a no formato desejado, cozi-
nhe e dê o choque. Depois, seque 
com um pano limpo, coloque rapi-
damente em um saquinho e guarde 
no freezer.

Para que o creme de abacate não 
escureça, a dica é deixar o caroço ou 
uma colher de aço inoxidável dentro 
dele, antes de colocar na geladeira.  Co-
loque frutas secas ou bolachas salgadas 
dentro da vasilha onde você guarda o 
açúcar. Assim ele não empedra.  As 
folhas de alface ajudam a retirar o ex-
cesso de gordura dos alimentos. Basta 
cobri-los com algumas folhas enquanto 
cozinham. 

Guarde os dentes de alho descas-
cados num vidro com óleo de cozinha. 
Além de ficarem fresquinhos você ainda 
pode aproveitar o óleo para saladas. 

O arroz ficará mais soltinho se 
você fizer, nele já pronto, um furo com 
garfo e colocar dentro uma colher de 
vinagre. Deixe cozinhar por mais dois 
minutos em fogo baixo.  A galinha 
amolece mais depressa se você colocar 
dentro da panela uma cortiça. O frango 
fica dourado e sequinho, sem grudar na 
panela, se você colocar uma colher de 
sopa de maisena no óleo de fritura bem 
quente. 

Coloque um pouco de açúcar no 

Dicas que podem ajudar no dia-a-dia na cozinha
recipiente onde você guarda o azeite. 
Assim ele não ficará rançoso. Se você 
colocar ervas aromáticas, como orégão, 
alecrim etc, no azeite, obterá um ótimo 
tempero para saladas.  Ferva o bacalhau 
com uma colher de sobremesa de trigo 
para tirar o sal.  Para o bacalhau ficar 
maior e mais gostoso, tire todo o sal e 
depois coloque-o de molho em leite. 

Respingue cachaça nos torresmos 
de bacon quando estiverem dourando. 

Eles ficaram mais saborosos e macios. 
Antes de fritar o bacon, passe as fatias 
no leite e em seguida na farinha de tri-
go. Isso evitará que espirre gordura e o 
bacon não encolherá muito. 

Frite as cascas de batata em óleo 
quente, tempere com sal e sirva como 
aperitivo.  Umedeça o bolo amanhecido 
com leite e deixe ficar, por alguns mi-
nutos em forno brando. Ficará muito 
saboroso e macio.

O detergente é um dos produtos 
de limpeza mais consumidos no nosso 
dia a dia. Mas o que muita gente não 
sabe é que os agentes químicos de sua 
composição, alguns deles derivados 
de petróleo, podem ser prejudiciais 
ao meio ambiente, sobretudo quando 
despejados em redes de esgoto que 
não possuem o tratamento adequado. 
Um dos jeitos de driblar este proble-

ma, é buscar alternativas, como o de-
tergente caseiro. 

Ingredientes
1 tablete de sabão feito com óleo 

de cozinha usado (200 g) 
3 colheres de sopa de bicarbonato 

de sódio (42 g) 
3 litros de água;
Álcool etílico hidratado (50 ml);

Óleo essencial de sua preferência 
(10 ml).

 Materiais
1 panela grande;
1 ralador;
Recipientes para armazenamento.

Modo de preparo
Rale as 200 gramas do sabão. Em 

seguida, esquente os três litros de 
água na panela e adicione as raspas. 
Quando elas se dissolverem, adicione, 
na seguinte ordem, os 50 ml de álcool, 
as três colheres de sopa de bicarbona-
to de sódio e os 10 ml do óleo essen-
cial. Misture bem por cinco minutos, 
deixando descansar por uma hora. Pe-
gue recipientes limpos, de preferência 
com tampa dosadora e divida o sabão 
entre eles.

Atenção  
O modelo caseiro fica bem menos 

homogeneizado, ou seja, há uma parte 
mais líquida e outra parte mais visco-
sa dentro do recipiente. Basta agitar o 
frasco antes de usá-lo.

Detergente caseiro é fácil de fazer e rende mais

Ser conhecido por ter “mão ruim 
para plantas” não é algo do que se 
orgulhar. O problema pode ser, na ver-
dade, falta de orientações sobre como 
fazer o plantio ou cuidar das espécies 
. Conseguir bons resultados exige sair 
do piloto automático e entender as 
necessidades da planta – diminuindo 
a quantidade de regas no inverno, por 
exemplo. “Quem nunca tem sucesso na 
jardinagem costuma tratar as mudas 
como objetos decorativos . Seguir a 
indicação de regar todo dia uma espé-
cie, mesmo sem necessidade, é errado 
e prejudicial. Tudo deve ser muito bem 
dosado”, afirma a agrônoma, Angela 
Cristina Ross. 

Outro erro comum dos pouco ha-
bilidosos com plantas é fazer a inter-
pretação errada das informações do 
cultivo. Uma espécie que precisa ficar 
na sombra (a violeta é um caso) não 
deve ser colocada na escuridão. O indi-

Erros comuns no cuidado do jardim
cado é deixá-la na presença da luz na-
tural, porém, fora do alcance direto do 
sol. Não respeitar o período de adapta-
ção das plantas também afeta seu de-
senvolvimento. Uma muda comprada 
em loja não pode ficar diretamente no 
sol, pois acaba morrendo. “Toda espé-
cie apresenta um comportamento dife-
rente. A palmeira areca-bambu precisa 
ser exposta primeiro na meia sombra e 
somente depois no sol”, afirma Chris-
tiane Roncato, paisagista.

O vaso é mais um elemento que 
deve estar adaptado para que aconteça 
um plantio eficiente. O ideal é ser pro-
porcional ao porte da espécie — lem-
bre-se de que quanto menor a planta, 
menos reservas de água e nutrientes 
ela terá. E nada de misturar diversas 
variedades no mesmo local, pois as de 
raízes muito vigorosas atrapalham as 
demais. “O indicado é fazer um cultivo 
personalizado para cada tipo de plan-

ta. A orquídea , por exemplo, tem raí-
zes aéreas e muita gente a coloca em 
vaso. O melhor é amarrá-la em algum 
lugar”, diz a paisagista. “Outro deslize 
é afogar a planta durante o replantio. 
Ela precisa respirar e não ficar enterra-
da até o caule.”

Segundo as especialistas, mexer 
sem parar nas sementes ou mudas é 
prejudicial, assim como tirar as espé-
cies dos vasos antes de atingirem o 
nível de maturação adequado. “Elas 
sentem a mudança, demoram a se rea-
daptar e podem morrer. O mesmo vale 
para o caso de plantas adultas, inclusi-
ve se tratando de uma simples troca de 
canto na casa”, afirma Angela. A sensi-
bilidade das plantas vale ainda quando 
o assunto é adubação – que deve ser 
feita a cada três meses. O cuidado com 
as medidas é importante, assim como 
a preparação do composto orgânico 
(sempre feito em composteiras).


