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Marli Sartor, Maria Cristina e Silvia 
compartilham momento com ou-

tras irmãs e mãe Nair S nos encon-
tros de domingo. 

Leitoras assíduas do jornal de Tuiu-
ty, as irmãs gostam de colecionar 

as 
receitas do Almanaque Rural.

 Nesta edição elas selecionaram 
dicas prreciosas para nossos leito-

res. Página 03

Irmãs de São Valentim 
compartilham dicas úteis
em encontros semanais

Frutas exóticas se adaptam 
nas margens do rio
e conquistam 
agriculores

Pitaia, a atmóia e a cherimólia, estão sendo cultivadas em Tuiuty e têm mercado garantido, segundo o técnico da Emater. Página 03

Censo Agropecuário já 
visitou mais de mil 
propriedades em Bento

Dados serão divulgados somente 
em 2018
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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

País supera Estados Unidos e 
União Europeia, outras potências 
no cenário de exportação agrícola

A legislação ambiental do Brasil é a mais rigorosa entre os principais paí-
ses produtores agrícolas do mundo, segundo consta em um estudo do Climate 
Policy Initiative divulgado na última semana. No Brasil, a análise está vinculada 
ao Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas (CPI/ NAPC), da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O levantamento traz informações 
sobre como funcionam as Áreas de Preservação Permanente (APPs) em cada 
nação e quais as iniciativas para a conservação da biodiversidade em termos 
legais.

A pesquisa analisou a legislação florestal e de uso da terra a Argentina, 
Brasil, Canadá, China, França, Alemanha e os Estados Unidos. Esses países fo-
ram escolhidos por se tratarem dos mais relevantes no cenário das exporta-
ções de produtos agrícolas. O objetivo do estudo foi investigar o que significa 
estar de acordo com o que prevê o novo Código Florestal brasileiro. Isso com-
parado às obrigações legais em vigor nesses outros países. O trabalho também 
teve como ideal entender quais instrumentos contribuem para garantir a con-
servação da biodiversidade no contexto da produção agropecuária, indo além 
da regulação oficial.
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 Frutas exóticas ganham espaçoem áreas de plantio do distrito
Amoras e mirtilos até pouco tem-

po atrás eram sinônimo de luxo, por 
serem  originárias dos Estados Unidos 
e Canadá e por terem o custo alto nos 
mercados. Agora as pequenas frutas 
começaram a ser plantadas na Serra 
Gaúcha, ainda que em pequena esca-
la. Além dessas, há aquelas chamadas 

de exóticas como a pitaia, a atmóia 
e a cherimólia, cultivadas em Tuiuty.

Segundo o técnico da Emater, 
Thompson Didoné, há alguns anos 
uma cooperativa começou a plantar 
amora, mas desistiu depois de algum 
tempo. “São diferentes nichos de 
mercado e frutas que possuem um 

Pitaia

Nome científico: Hylocereus e Selenicereus
Origem: É nativa de regiões da América Central e México.
Cultivo: A pitaia pode ser cultivada de 30 até 700 metros acima do nível 

do mar, desde que as temperaturas sejam em média de 14 a 32 °C, com chuvas 

Cherimólia

Nome científico: 
Annona cherimola 
Mill.

Origem: Andes 
Equatorianos, Peru e 
Chile.

As árvores que 
dão o fruto da cheri-
mólia são de peque-
no porte. A frutifica-
ção é durante o ano 
todo, predominante-
mente no verão, mas 
a propagação se dá 
por semente e enxer-
tia. O cultivo requer 
paciência e muitos 
cuidados porque a 
árvore leva tempo 
para frutificar, sendo 
necessário ensacar 
e refrigerar cada um 
dos frutos destina-
dos a comercializa-
ção.

Atemoia

Conforme a região, recebe o nome de anona, cabeça-de-negro e até qua-
resma.

Origem: É resultado do cruzamento da fruta-do-conde e a cherimoia. Na-
tiva da África do Sul e Israel.

Se adapta bem a clima tropicais e subtropicais e em vários tipos de solo. 
Não produz em temperaturas muito baixas e geada, preferindo o inverno seco 
e uma temperatura que varia de 10ºC a 28ºC.

valor acima do normal. Por isso os 
produtores ficam receosos de plan-
tar porque tem que ter um mercado 
garantido. Mas podemos dizer que 
há bastante potencial de produção”, 
explica.

O técnico ressalta que as condi-
ções climáticas devem ser considera-
das. “Algumas frutas não combinam 
com a serração, então elas produzem 
melhor na beira de rios”, conta.

Outro fator apontado por Didoné 
para o produtor que tiver interesse de 
plantar as frutas exóticas é a necessi-
dade de mão-de-obra. “Estas culturas 
são muito trabalhosas e as famílias 
precisam ter em mente que a mão-de-
-obra é bastante requisitada. Às vezes 
começa a safra de pêssego, uva e aca-
ba se deixando de lado as pequenas 
frutas”, registra. De acordo com ele, a 
Emater disponibiliza toda a assistên-
cia aos interessados.  

Entre os motivos que talvez te-
nham barrado a popularização são: 
dificuldade de manejo, falta de tec-
nologia adequada ou até mesmo co-
nhecimento específico para cultivo da 
variedade.

Técnico da Emater ressalta potencial da produção na região, mas alerta para cuidados especiais e demanda trabalhosa

Técnico da Emater, Thompson Didoné,
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Os cerca de 18 mil recensea-
dores contratados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) para realizar em todo o país 
o Censo Agro 2017 superaram, já no 
primeiro mês de coleta de dados, o 
primeiro milhão de estabelecimen-
tos agropecuários recenseados. A 
meta, segundo o IBGE informou na 
última quarta-feira (1º), é de visitar 
outros 4,2 milhões de locais até o 
final de fevereiro de 2018.

O 10º Censo Agropecuário do 
IBGE já recenseou 1.036.867 es-
tabelecimentos, o que representa 
cerca de 19,74% do total estimado. 
O Sudeste é a grande região que 
está mais adiantada, com 22,48% 
das entrevistas realizadas.

Os recenseadores levantam 
informações sobre a área, a produ-
ção, as características do pessoal 
ocupado, o emprego de irrigação e 
o uso de agrotóxicos, entre outros 
temas. A intenção do IBGE é de que 

Mais de um milhão de vespinhas 
foram liberadas no país para o con-
trole do psilídeo pelo laboratório de 
Controle Biológico do Fundecitrus, 
desde 2015. A Tamarixia radiata é 
inimigo natural do psilídeo, produ-
ziu 1,7 milhão de vespinhas desde 
sua inauguração em março de 2015.

O laboratório do Fundecitrus 
é mantido pela Bayer CropScience 
como parte da parceria Citrus Uni-

Realização do Sindicato Nacio-
nal da Indústria de Produtos para 
Defesa Vegetal (Sindiveg), o Col-
meia Viva anunciou em outubro o 
Compromisso 2020, com o plano 
de metas até o ano de 2020. Trata-
-se de um movimento do setor de 
defensivos agrícolas para estimular 
a valorização da proteção racional 
dos cultivos, o serviço de poliniza-
ção realizado pelas abelhas, a prote-
ção da biodiversidade e o respeito à 
apicultura. Na ocasião, 14 empresas 
assinaram um compromisso público.

Uma das iniciativas é o Colmeia 
Viva Diálogos, espaço de diálogo 
aberto, para ampliar a compreensão 
das diferentes realidades, necessida-
des e desejos dos agentes envolvi-
dos no tema – apicultores, agricul-
tores, acadêmicos, fabricantes de 
defensivos agrícolas e governo – de 
forma a encontrar soluções conver-
gentes e viáveis.  

Há também, o Colmeia Viva Abe-
lhas em Campo, desenvolvimento e 
disseminação de técnicas amigáveis 
às abelhas relacionadas à aplicação 
de defensivos agrícolas e viáveis ao 
agricultor, levando em consideração 
os diferentes níveis de dependência 
de polinização das culturas e con-
sequente nível de envolvimento do 
agricultor com o tema.

O Colmeia Viva Infolab, iniciati-
va de desenvolvimento e comparti-

Censo Agropecuário visita mais de mil propriedades em Bento

os primeiros resultados do Censo 
Agro 2017 sejam divulgados em 
meados do próximo ano.

A coleta de dados do Censo 
Agro está sendo feita através dos 
Dispositivos Móveis de Coleta 
(DMCs), semelhantes a smartpho-
nes comuns, que utiliza tecnologias 
como GPS e imagens de satélite 
para localizar os estabelecimentos. 
Não são mais utilizados formulá-
rios de papel.

A partir do cadastro de esta-
belecimentos agropecuários fei-
to no censo, será possível criar a 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Estabelecimentos Agropecuários, 
para captar dados sobre receitas e 
despesas na produção, crédito e se-
guro rural, proteção de mananciais, 
conservação da fauna e flora, técni-
cas de produção, além da situação 
social e familiar dos trabalhadores 
do campo, entre outros temas.

1,4 milhão de vespinhas já foram 
liberadas para controle do psilídeo 
pelo Fundecitrus

dos, assinada em 2013. As liberações 
da vespinha são feitas com base nas 
informações do sistema de Alerta 
Fitossanitário do Fundecitrus, que 
mostra os locais com alta incidência 
de psilídeo e em que não é feito o 
controle do inseto como pomares 
abandonados, condomínios de chá-
caras, fundo de quintal e área urbana 
com presença de plantas de citros e 
murta.

Sindicato de defensivos agrícolas anuncia 
metas até 2020 em prol das abelhas

lhamento de conhecimentos volta-
dos às abelhas e sua interação com 
a agricultura e o uso de defensivo e/
ou que envolva as abelhas na relação 
com a agricultura e a biodiversidade. 
E, ainda, o Colmeia Viva Multiplica: 
Capacitação das equipes de vendas 
e marketing das indústrias de de-

fensivos signatárias como multipli-
cadores do Colmeia Viva na cadeia 
de distribuição e desenvolvimento 
de conteúdo customizado e prático, 
para orientação de distribuidores, 
cooperativas e revendas de defensi-
vos quanto ao uso correto de defen-
sivos e sua interação com as abelhas.

Já a nível nacional, outubro fechou com um milhão de propriedades recenseadas
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Para tirar manchas do 
box do banheiro
1 colher de sabão em pó
2 colheres de bicarbonato de 

Leitoras de São Valentim dividem dicas práticas para a casa

Leitoras assíduas do jornal de 
Tuiuty, e principalmente das dicas da 
página do Almanaque Rural, as três 
irmãs, Marli, Silvia e Maria Cristina 
se reúnem, aos domingos, para tro-
carem ideias e dicas de casa. Marli 
Sartor, Maria Cristina Sartor e Silvia 
Sartor Orsatto de SãoValentim divi-
dem com nossos leitores, algumas 
das  suas dicas. Confira conosco:

sódio
1 colher de alcóol
1 xícara de vinagre
1 xícara de água morna

Marli sugere misturar todos os 
ingredientes e com a mistura ainda 
quente, passe no box com o lado ma-
cio da esponja. Deixe agir por cinco 
minutos e depois enxágue.

 Estudo confirma ligação de herbicida ao Mal de Parkinson
Cientistas da Universidade de 

Northwestern, nos Estados Unidos, 
confirmaram que um dos herbicidas 
mais usados no mundo, o Paraquat, 
tem ligação com à doença de Parkin-
son. No Brasil, a Anvisa determinou 
em setembro o banimento do ingre-
diente ativo em três anos - período 
no qual os interessados poderão ain-
da apresentar provas de que pode ha-
ver uso seguro da substância.

O estudo utilizou a ferramenta 
de edição de genes CRISPR-Cas9, e se 
postula como prova de conceito de 
telas genéticas para pesquisar a bio-
logia do estresse oxidativo, segundo 
o autor sênior do estudo Navdeep 
Chandel, professor de Medicina e Bio-
logia Molecular da Divisão de Cuida-
do Pulmonar e Crítico. 

De acordo com a pesquisa, o 

 Sem ferrugem na torneiras
A dica super especial da Marli é 

passar um pouco de catchup nos lo-
cais com ferrugem e aguardando por 
15 minutos. Limpar com um pano lim-
po e seco.

Para o arroz não grudar 
Maria Cristina Passa este segredi-

nho para que o arroz não fique gruda-
do na panela e com gosto de queima-
do. A dica é umedecer uma toalha de 
prato e envolver na panela. Assim, o 
grão se solta do utensílio.

Para limpar a janela sem 
deixar manchas
Esta é  a grande sacada da ma-

ria Cristina: usar álcool mentolado e 
água. 

Coloque os ingredientes em um 
borrifador e espire a solução na jane-
la. Limpe com papel toalha fazendo 
movimentos verticais pelo lado de 
fora e horizontais pelo lado de den-
tro. Não use jornais, pois antigamen-
te funcionava bem, mas atualmente 
eles usam tintas à base de borrachas, 
que acabam manchando.

Para tirar mancha de mofo 
e bolor
Silvia resolve os problemas de 

manchas de mofo e bolor de roupas 
com uma receitinha bem simples, 
que todo mundo tem em casa:1 li-
tro de água sanitária  e 1 xícara de 
açúcar

Ela ensina que deve se colocar 
a peça de molho até sair o mofo ou 
o bolor. Quanto mais antigas elas fo-
rem, mais será difícil de sair. Depois 
de tirar do molho, lavar normalmen-
te.

Para tirar chiclete de roupas
Silvia também revela o secredo 

para tirar o chiclete da grudado na 
roupa: colocar um pedaço de gelo 
em cima do chiclete que ficou gru-
dado na roupa remove o doce em 
alguns segundos. E o que é melhor: 
inteiro.

 
Se você quer compartilhar suas 

dicas ou receitas deliciosas, escreva 
para nós. interior@gazeta-rs.com.br. 
Não esqueça de anexar fotos suas e de 
suas delícias.

uso de Paraguat causa morte celular 
através do estresse oxidativo. Nos 
Estados Unidos e na União Europeia 
o herbicida já tem uso restrito, mas 
ele ainda é usado em alguns países 
da Ásia e em outros países em desen-
volvimento. A ingestão de Paraguat 
pode ainda levar a fibrose pulmonar 
ou mesmo morte. O primeiro estudo 
que mostrou o risco de doença de Pa-
rkinson foi divulgado em 2011.

A maior causa do mal de Parkin-
son é a perda de função de neurô-
nios de dopamina em uma pequena 
região do cérebro. Esses neurônios 
são conhecidos por serem altamente 
vulneráveis ao estresse oxidativo, le-
vando cientistas a levantar a hipótese 
de que a doença de Parkinson seria 
ligada ao estresse oxidativo gerado 
pelo Paraguat.
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Ingredientes
4 saquinhos de chá-verde
1 lata de Leite condensao
1 lata de Creme de Leite 
3 colheres (sopa) de suco de li-

mão
meia colher (sopa) de raspas da 

casca de limão
Modo de Preparo
Em uma panela, ferva 3 xícaras 

Sorvete de limão com chá verde
(chá) de água. Desligue e junte os 
sachês. Espere esfriar e retire os sa-
chês de chá. Em um liquidificador, 
bata o chá com o leite condensado, 
o creme de leite e o suco de limão.

Misture as raspas de limão e 
leve ao freezer por cerca de 2 ho-
ras. Retire e bata novamente no 
liquidificador. Leve ao freezer até 
endurecer.

Ingredientes
1 lata de leite condensado
1 medida (da lata) de leite
2 paus de canela
cravo- da- índia
1 coco fresco ralado
Modo de Preparo

Receita de cocada de colher
Numa panela, misture o leite 

condensado, o leite, a canela, os 
cravos e o coco. Leve ao fogo bai-
xo, mexendo sempre por cerca de 
15 minutos, até ficar consistente. 
Retire do fogo, deixe esfriar e leve 
à geladeira.

O feijão do dia a dia tem passo 
a passo certeiro para ficar caldoso 
e perfumado. E se quiser dar uma 
renovada na receita, é só colocar 
uma pimenta dedo-de-moça no re-
fogado.

Ingredientes
2 xícaras (chá) de feijão rajado 

(ou carioca, ou rosinha)
4 xícaras (chá) de água
Modo de preparo
Coloque o feijão numa peneira 

e lave sob água corrente. Transfira 
os grãos para uma tigela e cubra 
com a água – se algum boiar, des-
carte. Cubra a tigela com um prato 
e deixe o feijão de molho por 12 
horas. Troque a água uma vez nes-
te período – o remolho diminui o 
tempo de cozimento e elimina as 
substâncias que deixam o feijão in-
digesto.

Para cozinhar
Ingredientes
6 xícaras (chá) de água
1 cebola
3 dentes de alho
2 colheres (sopa) de azeite
2 folhas de louro
1 pimenta dedo-de-moça (op-

cional)
sal e pimenta-do-reino moída 

na hora a gosto

Receita de feijão macio e saboroso 
Modo de preparo
Descarte a água do remolho. 

Transfira os grãos para a panela de 
pressão, cubra com a água e junte 
as folhas de louro. Tampe a panela 
e leve ao fogo alto. Assim que co-
meçar a apitar, abaixe o fogo e deixe 
cozinhar por mais 10 minutos. Desli-
gue o fogo e deixe todo o vapor sair 
antes de abrir a panela. Enquanto o 
feijão cozinha, descasque e pique 
fino a cebola e os dentes de alho. 
Lave, seque bem e mantenha a pi-
menta dedo-de-moça inteira.  Leve 
uma frigideira ao fogo baixo. 

Quando aquecer, regue com o 
azeite, junte a cebola e tempere com 
uma pitada de sal. Refogue por cerca 
de 5 minutos, até começar a dourar 

adicione o alho e a pimenta dedo-
-de-moça, mexa por mais 1 minuto 
para perfumar. Acrescente 2 conchas 
do feijão cozido, com um pouco do 
caldo, misture e amasse os grãos 
com a espátula – esse purê ajuda a 
engrossar o caldo. Transfira o refo-
gado com os grãos amassados para 
a panela com o feijão cozido. 

Tempere com sal e pimenta a 
gosto, misture e deixe cozinhar em 
fogo baixo, sem tampa, por mais 10 
minutos ou até o caldo engrossar – 
esse tempo pode variar de acordo 
com a consistência desejada, mais 
ralo ou mais cremoso. Mexa de vez 
em quando para não grudar no fun-
do da panela. Desligue o fogo e sirva 
a seguir.

Autora: Rosane Munari
Cristofoli
Moradora de São Valentin, em 

Tuiuty, Rosane começou a fazer doces 
e salgados para fora em setembro. 
Dois meses depois, já coleciona pe-
didos, inclusive de Bento Gonçalves. 
Ela ensina a fazer uma das delícias da 
Doce Mio: uma torta de nozes. 

Bolo
6 ovos
2 xícaras de açúcar
3 xícaras de farinha
1 xícara de água quente
1 colher de fermento em pó
Modo de preparar
Bata as claras em neve com 1 xí-

cara de açúcar. Bata as gemas com a 
outra xícara de açúcar e adicione os 
outros ingredientes (água, farinha e o 
fermento) e misture eles. Unte uma 
bandeja com óleo, e coloque para as-
sar em 250 graus por 30 mim aproxi-

Receita caseira de torta de nozes
madamente.

Recheio
1 lata de leite condensado
1 pote de nata de 400g
600 g de nozes descascada
2 xícaras de açúcar
Modo de preparo

Ingredientes
1 kg de peito de frango sem osso
1 lata de creme de leite sem soro
1 tablete de caldo de galinha
orégano
3 colheres (sopa) de óleo
sal a gosto
Modo de preparo
Corte o frango em cubinhos. Em 

uma panela média, coloque o óleo, o 
tablete de caldo de galinha e o sal a 
gosto, aqueça até o ponto de fritura e 
coloque o frango.

Mexa bem e tampe meia panela 
para que crie água, espere sumir a 
água e começar a fritura. Coloque o 

Coloque as nozes e o açúcar 
numa panela e caramelize elas (deixe 
de lado). Bata o leite condensado e a 
nata até formar um merengue. Agora 
é só montar e decorar a torta.

Delicioso  strogonoff de frango
orégano e mexa o frango até dourar. 
Depois coloque a lata de creme de lei-
te e mexa até espalhar, encha a mes-

ma lata de água e misture na receita, 
mexa mais uma vez até misturar e 
deixe levantar fervura

Rendimento: 3 porções
Tempo: 30min
Dificuldade: fácil
Ingredientes
3 colheres (sopa) de azeite
1/2 cebola picada
1 dente de alho picado
1 tomate picado
1 lata de molho de tomate
Sal e pimenta-do-reino a gosto
4 folhas de massa para lasanha 

fresca
1 pote de requeijão cremoso 

(200g)
1/2 caixa de creme de leite 

(100g)
250g de presunto fatiado
300g de queijo mussarela fatia-

do
Modo de preparo
Aqueça uma panela com o azei-

te, em fogo médio, e frite a cebola e 
o alho até dourar. Adicione o toma-
te, o molho, sal, pimenta e cozinhe 
por 5 minutos. Desligue e reserve.

Em uma frigideira antiaderente 
grande, intercale camadas de mo-
lho, de massa, de requeijão mistu-
rado com creme de leite, de presun-
to e de queijo. Repita as camadas, 
terminando em queijo.

Leve ao fogo baixo com a fri-
gideira tampada por 7 minutos ou 
até cozinhar a massa e derreter o 
queijo. Retire e sirva na própria fri-
gideira.

Lasanha fácil de frigideira
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Os benefícios do chá de erva-
-cidreira estão relacionados às pro-
priedades medicinais que esta planta 
possui. Assim, dentre os principais 
benefícios, inclui-se:

Melhorar a qualidade do sono;
Aliviar as dores de cabeça;
Combater os gases;
Prevenir distúrbios digestivos;
Aliviar as cólicas menstruais e 

intestinais;
Prevenir distúrbios renais;
Promover o alívio da tosse;
Promover o bem-estar e a tran-

quilidade.
A erva-cidreira, de nome cien-

tífico Melissa oficinalis, é calmante, 
diurética e expectorante e, por isso, 
o chá de erva-cidreira pode ser uti-
lizado como remédio caseiro para 
acalmar, combater a retenção de lí-

Benefícios do chá de erva-cidreira
quidos e também é útil para comba-
ter o catarro, quando ele é associado 
ao limão.

Como fazer o chá de
erva-cidreira
Para fazer o chá de erva-cidreira 

é aconselhado usar somente as suas 
folhas, tanto secas como frescas, pois 
é a parte da planta que contém to-
das as propriedades benéficas para a 
saúde.

Ingredientes
3 colheres (de sopa) de folhas de 

erva-cidreira
1 xícara de água
Modo de preparo
Adicione as folhas de erva-cidrei-

ra à água fervente e deixe repousar 
por alguns minutos, devidamente ta-
pado. A seguir, coe e beba de 3 a 4 
xícaras deste chá por dia.

Benefícios do Limão

A preocupação e estresse causam 
insônia. Para evitar de perder horas de 
sono, o recomendável é fazer um chá, 
que ajuda a ter um sono tranquilo. Por 
ser um quadro crônico, a insônia pode 
acontecer com frequência com moti-
vos genéticos, orgânicos ou psíquicos, 
chegando até ser uma perca de sono 
comum.

Atribuir recursos naturais como 
um chá para insônia pode ser um auxílio 
muito importante para relaxar a mente 
e o corpo devido a efeitos calmantes e 
revigorantes. Para se ter um chá para 
insônia efetivo, é necessário utilizar 
algumas ervas medicinais com ótimos 
índices calmantes para se ter uma noite 
de sono relaxante.

Normalmente alguns chás demo-
ram mais tempo para causar o efeito 
desejado por conta de ervas que não 
são tão eficientes para se combater 
distúrbios de sono ou por não conter 
a dosagem recomendável para propor-
cionar o descanso possível. Por isso, na 
hora de se preparar o chá para insônia é 
preciso usar camomila, erva doce e erva 
cidreira. As três ervas possuem substân-
cias calmantes e devem ser consumidas 
em infusão.

O segredo para se preparar o chá 
para insônia é simples. Misture folhas 
de camomila com folhas de erva doce e 

Chá para insônia ajuda pessoa a dormir tranquila
folhas de erva cidreira e ponha em uma 
panela com água fervente. Como as três 
ervas já são eficientes como relaxantes 
naturais, é bom pôr de duas a três folhas 
na panela de cada erva. 

Ponha açúcar, mas não exagere. O 
segredo de um bom chá para insônia 
está nos recursos naturais que essas 
ervas possuem para dar um efeito cal-
mante no corpo. Se usar muito açúcar 
no chá, é muito provável do efeito ser 
comprometido e você não sentir a sen-
sação revigorante como poderia ter.

Tome uma xícara e espere. A gran-
de diferença desse chá para insônia 
para outros indicados é que ao juntar 

as folhas de camomila, erva doce e erva 
cidreira o efeito vem mais rápido, geral-
mente em 1 hora e 30 minutos.

Os benefícios já são sentidos nas 
primeiras horas e também após o con-
sumo. O corpo fica mais disposto e a 
mente bem mais relaxada para realizar 
os afazeres posteriormente. Além disso, 
ao usar essas três ervas no chá para in-
sônia, não só o problema é solucionado 
como também o nível de estresse e an-
siedade.

Outra dica interessante é associar o 
chá para insônia com outros calmantes 
naturais como flores de tangerina, suco 
de casca de maçã e outros recursos.

Cabelos hidratados com a poma-
da Bepantol? Exato! Existe um truque 
muito simples e prático e seu bolso irá 
agradecer. Veja a seguir os benefícios 
do composto:

- Hidrata lábios ressecados;
- Hidrata áreas que são mais 

Hidratação com pomada bepantol
ressecadas(cotovelos, joelhos e calca-
nhar);

- Hidrata e amolece cutículas, an-
tes de fazer as unhas;

- Auxilia na cicatrização de machu-
cados;

- Auxilia na hidratação dos cabe-

los junto com o condicionador;
- Acalma as áreas depiladas;
- Fortalece a raiz e os fios do cabe-

lo, pois ele é regenerador;
- Clareia áreas mais escuras(axila e 

virilha) essas áreas tendem a escurecer, 
devido a falta de hidratação ou alergia 
ao desodorante e como o bepantol hi-
drata, em alguns meses de uso, essas 
áreas apresentam clareamento;

- Suaviza as olheiras. Use a noite 
antes de dormir, pela manhã já verá re-
sultados de suavidade.

Truque da pomada no cabelo:
Pegue uma colher de sopa da po-

mada e aqueça-a no fogo, em seguida 
a pomada irá derreter, transformado-
-se em uma substância líquida/oleosa.

Misture este líquido com o seu 
creme de hidratação mexendo bem, e 
está pronto o seu creme de hidratação 
turbinado! A aplicação deve ser feita 
de acordo com a necessidade do caq-
belo. Em média, uma vez po semana 
é suficiente.

Uma erva-mate com nove vezes me-
nos cafeína foi ‘redescoberta’ pelo Inta 
(Instituto Nacional de Tecnologia Agro-
pecuaria) da região de Cerro Azul (pro-
víncia de Missiones, que faz fronteira 
com o Brasil). A bebida é tão popular no 
país vizinho como em diversos estados 
brasileiros, especialmente da Região Sul 
e Centro-Oeste.

O gênero Ilex dumosa se destaca 
por ter nove vezes menos cafeína (em 
extractos aquosos) que a Ilex paragua-
riensis – a mais consumida na América 
do Sul. Além disso, registra um bom ní-
vel de polifenóis e antioxidantes benéfi-
cos à saúde.

Reconhecida por sua qualidade e 

Redescoberta erva-mate com 9 vezes menos cafeína
cotada a um preço melhor que a erva-
-mate comum, a Ilex dumosa era a va-
riedade preferida durante a época dos 
conquistadores espanhóis da América do 
Sul. No entanto, no ano de 1935 foi cria-
da a “Comissão Reguladora da Erva-ma-
te”, que determinou o uso exclusivo da 
paraguarienses, por considerar a dumo-
sa tóxica e adulterante. Como resultado, 
as plantações da foram desaparecendo.

Um dos responsáveis pela recupe-
ração da variedade foi o especialista em 
Biotecnologia do Inta Mario Kryvenki, 
que trabalha no Banco de Germoplas-
ma do gênero Ilex instalado no campo 
experimental de Cerro Azul. “Graças a 
este aporte algumas espécies podem se 

tornar novas alternativas econaômicas 
de produção, bem como fonte de genes 
de resistência ou tolerância a problemas 
fitossanitários e de estresse abiótico, 
como estiagem ou baixas temperaturas”.

De acordo com o pesquisador, a du-
mosa é originaria da região de Missiones 
e do Brasil, e costuma ser menos afetada 
por pragas e doenças, ao mesmo tem-
po que apresenta uma ampla adaptação 
ambiental, alta tolerância, viável para 
colheita manual ou mecânica e apresenta 
alto rendimento industrial. Após estudos 
agronômicos, químicos, organolépticos, 
farmacológicos e tecnológicos, a espécie 
foi considerada apta a servir como ali-
mento a humanos.
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Para dar adeus aos ácaros, um 
ingrediente muito eficaz é o bicarbo-
nato de sódio. É indicado polvilhá-lo 
em colchões, travesseiros, sofás e es-
tofados em geral e deixá-lo agir por 
pelo menos 20 a 30 minutos. Para ti-
rar, é só utilizar um aspirador de pó. 
É recomendado que se faça isso pelo 
menos uma vez por semana. 

 Para tapetes e carpetes, segue o 
mesmo tipo de procedimento, mas o 
bicarbonato de sódio pode ser subs-
tituído pelo sal fino de cozinha. Além 
de diminuir os ácaros, a medida vai 
remover a poeira e neutralizar odo-
res. Outras dicas para manter a casa 
limpa:

- Manter o cômodo sempre lim-
po e arejado, abrindo as janelas para 
trocar o ar 

- Deixar o sol entrar

Tire ácaros de colchões com bicarbonato de sódio
 Evitar comer na cama e no sofá
- Se for alérgico, evite tapetes, 

carpetes e cortinas felpudas
É bom contratar uma empresa 

especializada em limpar/lavar e higie-
nizar estofados pelo menos uma vez 
por ano

No caso de derramar líquido, 
seque imediatamente com toalha ou 
pano felpudo, pressionando para ab-
sorver o liquido

Vire o colhão a cada 15 dias e 
não o deixe encostado na parede para 
evitar umidade.

Às vezes bate aquela vontade 
de tomar um copo de vinho sozi-
nho, afinal, é até uma recomenda-
ção médica beber um copo de vi-
nho por dia- com o argumento de 
que faz bem para o coração.

No entanto, fica aquela dúvida 
de como abrir a garrafa sem deixar 
estragar o que sobrar. Aliás, quan-
to tempo o vinho dura depois de 
aberto? O vinho branco, rosé e tin-
to leve duram em média dois dias, 
por exemplo.  Já os tintos mais 
encorpados podem durar até três 
-dependendo da qualidade. Há 
quem defenda que quanto melhor 
for o rótulo, mais tempo ele pode 
durar.

O melhor lugar para conservar 
o vinho aberto é na geladeira, lon-
ge do calor e da luz, de preferên-
cia em posição vertical. Se a garra-
fa estiver deitada, a superfície do 
vinho em contato com o oxigênio 
será maior.

Outra dica boa é transferir o 

Como conservar melhor o vinho 
que já foi aberto

vinho que sobrou para uma meia 
garrafa, aquelas de 375 mililítros, 
com tampa de rosca. Mesmo que 
ainda haja oxigênio no topo, a 
quantidade será menor do que em 
uma garrafa grande.

Espumantes e vinhos de 
sobremesa

Existe uma tampa especial 
para guardar espumantes na gela-
deira sem perder perder o gás, à 
venda em supermercados de gran-
des redes e lojas especializadas. 
Com ela, as borbulhas permane-
cerão ativas por até três dias. Já o 
vinho do Porto e os de sobremesa 
têm como conservantes natural o 
álcool e o açúcar e duram um pou-
co mais. Os Vintage, LBV e Ruby,  
de dois a três dias; o Tawny, até 
uma semana; e os Portos 10 anos, 
cerca de um mês. Outros rótulos 
adocicados podem ficar, em mé-
dia, uma semana abertos.

A cebola, o alho e o sal formam 
o trio de ferro da cozinha, sendo uti-
lizados para temperar quase tudo o 
que fazemos no dia a dia da cozinha. 
Mas podemos ir além, transformando 
pratos comuns com novos sabores, 
aromas e cores usando ervas e espe-
ciarias baratas e fáceis de encontrar. 

E incorporar mais temperos na 
sua alimentação é saudável, pois você 
pode diminuir a quantidade de sal na 
comida. Essencial para hipertensos e 
pertinente para quem cuida da saúde. 

É importante salientar que para 
conservar os seus aromas e sabores, 
deve-se guardar todos os temperos 
em potes bem fechados em lugares 
secos e frescos - se comprar em paco-
tinho, passe para o pote. Caso tenha 
comprado ervas frescas, guarde-as na 
parte baixa da geladeira em saco plás-
tico para que durem mais. 

Antes de usar um tempero, chei-
re: se estiver com cheiro apagado ou 
não estiver fresco, está velho e é me-

Como usar temperos na cozinha: 
ervas e especiarias

lhor descartar do que tentar usar. Em 
geral, temperos secos bem conserva-
dos duram meses. 

Tostar os temperos na frigideira 
libera mais aroma e sabor, sendo pos-
sível até fazer molhos rapidamente 
dessa forma (por exemplo, derreta 
manteiga e cozinhe em fogo baixo 
folhas de sálvia por alguns minutos 
na manteiga para ter um molho sabo-
roso para nhoque). E temperos intei-
ros, como cravos e canela, funcionam 
melhor em pratos que serão cozidos 
lentamente, pois podem ficar amar-
gos se cozidos muito rápido. 

Algumas ervas que podem 
ser utilizadas no dia a dia 
para na culinária:

Alecrim: com folhas pontudas e 
finas, tem sabor muito forte, devendo 
ser usado com cuidado, pois em ex-
cesso, pode dominar completamente 
o sabor do prato. Além das folhas, 

você pode adicionar o ramo também 
às suas receitas. É ótimo para carne 
vermelha, carne de frango, carne su-
ína, e em legumes assados, especial-
mente batatas. 

Louro: já tradicional no feijão-
zinho de cada dia, é a folha de uma 
árvore, sendo muito, muito versátil. 
Você pode usá-lo em quase tudo: cal-
dos, legumes, assados, refogados de 
carnes, molhos de tomate...e pode 
ser cozinhado por longos períodos 
de tempo sem perder as suas proprie-
dades, ao contrário de boa parte das 
outras ervas. 

Coentro: assim como o alecrim, 
tem um sabor muito forte, devendo 
ser usado com cuidado. É ótimo para 
peixes, frutos do mar e saladas, pois 
traz frescor à comida.

Hortelã e Menta: essas são pare-
cidas, mas a hortelã é um pouco mais 
forte e ardida, sendo ótima para car-
ne de cordeiro e enfeitar sobremesas 
e bebidas de verão.

Manjerona e Óregano: frescas, 
essas ervas também são muito pareci-
das, sendo bem utilizados em carnes, 
molhos de tomate e claro, em qual-
quer coisa que você faça com queijo 
derretido!

Salsinha: com sabor suave e fres-
co e folhas chatas e com pontinhas, 
a salsinha combina com tudo, mas só 
deve ser adicionada ao prato na sua 
finalização.

Tomilho: de galhos finos e deli-
cados, o tomilho combina com carnes 
de sabor forte. E uma dica: pode ser 
usado em doces!

Sálvia: com forte sabor, ela é óti-
ma para carne suína e massas, mas 
não pense em utilizá-la em nada doce. 

Manjeiricão: muita gente con-
funde manjeiricão com manjerona, 
mas são ervas diferentes! Caracterís-
tico da comida italiana, é uma ótima 
combinação para molhos de tomate e 
legumes como abobrinha, berinjela, 
abóbora e batata.

Cebolinha verde: o talo é perfei-
to para decorar qualquer prato, tra-
zendo frescor para omeletes, batatas 
e arroz. 


