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O quivizeiro é uma planta cuja propagação 
depende de mudas de qualidade,
a exemplo de outras frutíferas

Embrapa promove curso 
sobre quivizieiro

Safra será aquém a 2017, mas 
melhor que 2016, diz Embrapa
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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

Um estudo realizado pela Univer-
sidade do Texas, nos Estados Unidos, 
afirmou que as taças de plástico alte-
ram o gosto de vinhos e espumantes, 
pois interferem na formação das bo-
lhas das bebidas.

Para comparar as bolhas forma-
das em copos de plástico e as de vi-
dro, os pesquisadores imergiram um 
hidrófono (microfone projetado para 
captar sons em meio líquido) nas be-
bidas. Eles então analisaram o som 
emitido pelas bolhas, porque elas são 
ressonantes, ou seja, emitem sons 
com sinos a uma frequência que in-
forma sua dimensão. 

A pesquisa apontou que as taças 
de vidro mantém a forma das bolhas 
originais da bebida. Por outro lado, 

Estudo afirma que taça de plástico 
muda sabor de vinho e espumante

as de plástico alteram a formação das 
bolhas, mudando o gosto. As bolhas 
das bebidas ajudam a explicar a qua-
lidade da bebida, porque podem alte-
rar o gosto.
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Nos dias 29 e 30 de novem-
bro aconteceu na Embrapa Uva e 
Vinho, em Bento Gonçalves, RS, o 
curso sobre “Produção de mudas 
de quivizeiro em cultura de tecidos 
e viveiros”.  O evento foi uma pro-
moção conjunta entre a Embrapa, 
o Departamento de Diagnóstico e 
Pesquisa Agropecuária (DDPA) da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Irrigação do RS (SEAPI), Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Sul, UFRGS, Secretaria Municipal 
de Agricultura de Farroupilha e Sil-
vestrin Frutas.

O quivizeiro é uma planta cuja 
propagação depende de mudas de 
qualidade, a exemplo de outras 
frutíferas. A obtenção de plantas 
sadias e de qualidade a partir de 
sementes não traz essa certeza, 
por isso a importância de técnicas 
de multiplicação vegetativa, indis-
pensáveis para a oferta de material 
propagativo superior, contornando 
problemas genéticos e sanitários e 
contribuindo para o fortalecimen-
to da produção nacional de quivi.

Atualmente o cultivo do qui-
vizeiro no Sul do Brasil está em 
diminuição, principalmente em de-
corrência de um complexo de do-
enças, dentre as quais destaca-se 
a “murcha por Ceratocistys”, cuja 
principal forma de transmissão é 
o plantio de mudas contaminadas. 
Sabe-se que esse é um problema 
difícil de superar, uma vez que os 
produtores não têm acesso a mu-
das sadias, agravando o problema 
ao longo do tempo.

Nesse contexto, o projeto 
Estabelecimento e implementa-
ção de programa de boas práticas 
agrícolas para produção de quivi 
mediante rede de parcerias estra-
tégicas em execução e sob coorde-
nação da Embrapa Uva e Vinho, em 
parceria com outras instituições de 
pesquisa, ensino e extensão, além 
de empresas do setor privado, bus-
ca aprimorar a produção de mudas 
de quivi, tanto in vitro quanto in 
vivo.

Trazendo tecnologias e conhe-
cimentos do Chile, terceiro maior 
produtor mundial da fruta e de-
tentor de tecnologias de ponta, o 
curso contou com a presença do 
engenheiro agrônomo Eusébio 
Diaz Fonseca, do Viveros Biotecnia 

Embrapa Uva e Vinho promove curso 
sobre Produção de mudas de quivizeiro

em Curico, Chile. O profissional 
com comprovada experiência na 
área acredita na possibilidade de 
adaptação das técnicas chilenas às 
condições brasileiras, representan-
do avanços expressivos à cultura.

Além de palestras, Fonseca 
ministrou aulas práticas com infor-
mações importantes para as técni-
cas de multiplicação de material 
sadio, que, segundo ele “são es-
senciais para produzir plantas sau-
dáveis. Isso se faz a partir de uma 
planta-mãe de qualidade, que pas-
sa por um processo de desinfecção 
e esterilização a 100%.”. Uma vez 
obtida essa planta-mãe, somente 
depois de três ou quatro cortes 
consecutivos poderíamos afirmar 
que temos uma planta sadia es-
tabelecida in vitro. Se essa planta 
estiver crescendo adequadamente, 
poderemos partir para uma produ-
ção em escala.

A última etapa será a do en-
raizamento, semelhante ao que 
ocorrem no laboratório nas con-
dições in vitro, mas com a possi-
bilidade de finalizar esse processo 
na condição in vivo. Poderíamos 
dizer que este é o ciclo resumido 
da produção in vitro. Primeiro, a 
planta-mãe, depois o laboratório 
e, depois do enraizamento in vivo 
e aclimatação ao mesmo tempo 
para posterior enxertia.

Gervásio Silvestrin, engenhei-
ro agrônomo da Silvestrin Frutas, 
acredita que a multiplicação in vi-
tro é um processo que garante a 
limpeza das mudas: “precisamos 
dessa tecnologia para obtermos 

material limpo e iniciar uma nova 
fase na produção de quivi, princi-
palmente quando consideramos a 
ameaça do fungoCeratocistys, que 
pode ser superado com mudas sa-
dias que tenham origem in vitro”.

Os participantes do evento 
ainda puderam conhecer os resul-
tados de pesquisa dos mestrandos 
da UFRGS, Francisco Marodin e Le-
onardo Guasso, que apresentaram 
os trabalhos com termoterapia vi-
sando à inativação do fungo Cera-
tocistys e a relação entre a época 
de coleta e a dose de reguladores 
de crescimento promotores do en-
raizamento das estacas.

Para o organizador do evento, 
o pesquisador da Embrapa Uva e 
Vinho, Samar Velho da Silveira, 
“o produtor que for renovar o seu 
pomar deve ter em mente que o 
primeiro critério a ser observado é  
comprar  muda de qualidade, com 
a melhor sanidade possível.

A muda deve ser considerada 
como investimento e não adianta 
comprar  uma muda barata e que 
vem contaminada, pois em três ou 
quatro anos o pomar inteiro estará 
condenado. A importância desse 
curso foi  aprimorar a técnica de 
produção de muda de quivizeiro 
de qualidade e com a com a maior 
sanidade possível, visando a re-
tomada do plantio do quivizeiro 
em um futuro próximo, por hora 
estagnado devido à epidemia de 
Ceratocystis fimbriata que assola 
a cultura.”

O curso foi direcionado a labo-
ratoristas, responsáveis técnicos, 
viveiristas e acadêmicos do setor 
da fruticultura.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural de Farroupilha foi 
parceira neste curso, pois entende 
ser de extrema importância opor-
tunizar a todos os interessados na 
área, ampliação de conhecimen-
tos, através de profissionais quali-
ficados, como o pesquisador Eusé-
bio Diaz Fonseca.

O secretário Ricardo Bicca Fer-
rari, salienta que “de posse das in-
formações e troca de experiências, 
as mesmas poderão ser utilizadas 
na pesquisa e repassadas aos pro-
dutores e interessados na cultura 
de quivi. Nosso apoio e parceria 
se mostra positivo diante da pos-
sibilidade de crescimento e forta-
lecimento desta área, fundamental 
para a sustentabilidade na pesqui-
sa voltada à produção de quivi na 
região”.

A Câmara dos Deputados apro-
vou na última quarta-feira (6) um 
projeto que parcela as dívidas previ-
denciárias de produtores rurais com 
o Fundo de Assistência ao Trabalha-
dor Rural (Funrural).

Como os deputados aprovaram 
o texto, ainda precisam analisar os 
destaques (propostas para alterar 
o projeto) para concluir a votação. 
A expectativa é que a votação seja 

Câmara aprova projeto que 
parcela dívida previdenciária 
de produtores rurais

pautada ainda nesta semana. 
O projeto institui o Programa de 

Regularização Tributária Rural (PRR), 
que compreende dívidas relativas à 
contribuição social dos trabalhado-
res rurais.

Pelo texto, poderão ser quita-
dos os débitos vencidos até 30 de 
agosto deste ano. A adesão ao pro-
grama será aceita até 28 de fevereiro 
de 2018.

Existem diversas formas de 
cultivo na prática da agricultura: 
plantio direto, rotação de culturas, 
curvas de nível e afolhamento. Essa 
diversidade de técnicas existe em 
razão dos diferentes fins, ora os 
agricultores priorizam a produtivi-
dade, ora priorizam a conservação 
dos solos. É preciso, pois, conhecer 
as diferentes formas de conserva-
ção do solo propiciadas por cada 
uma dessas técnicas de cultivo. 

O sistema de plantio direto, 
como o próprio nome sugere, ba-
seia-se em realizar o cultivo dire-
tamente sobre o solo, aproveitan-
do os restos orgânicos da colheita 
anterior. Tal técnica é considerada 
agressiva, uma vez que não con-
cede tempo para a reposição dos 
nutrientes perdidos pelo solo na 
colheita anterior e demanda o uso 
de uma quantidade maior de herbi-
cidas.

Já no sistema de rotação de cul-
turas ocorre uma alternância entre 
os tipos de produtos a serem cul-
tivados. Tal alternância não pode 
ser realizada aleatoriamente, os 
produtos a serem cultivados devem 

Principais formas de cultivo e 
conservação do solo

possuir certa demanda no mercado 
e proporcionar recuperações dos 
nutrientes do solo. É a técnica mais 
adequada para a manutenção da 
qualidade das terras ou, pelo me-
nos, para conter as agressões am-
bientais realizadas pela agricultura.

Outra boa técnica de cultivo 
do solo é a do terraceamento. Ela 
consiste em realizar a produção or-
denando a plantação em linhas que 
seguem as diferenças de altitude 
do solo. Essa técnica é mais ade-
quada para terrenos com declivida-
des (morros, por exemplo) e ajuda 
a conter o processo de erosão dos 
solos. Além disso, contribui para a 
contenção de água, pois, dessa for-
ma, ela escorre mais devagar e tem 
maior chance de infiltrar na terra.

Além dessas técnicas, existe 
ainda o afolhamento, método de 
plantio que divide o terreno agri-
cultável em duas partes cultivadas 
e uma em descanso. Essa última 
parte permanece sem plantio para 
a recuperação de seus nutrientes 
durante cerca de dois anos. Depois 
acontece um revezamento entre as 
áreas. 
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Depois de um inverno com pou-
cas horas de frio, e a perda de quase 
60% da safra por causa de um tempo-
ral em outubro, o produtor agrícola 
da Linha Ferri, Roberto Parisotto, já 
começou a ver seu trabalho de um 
ano inteiro refletido em belos cachos 
de uva BRS Violeta, a primeira colhida 
em sua propriedade de seis hectares.

Ele afirma que vai colher 50 tone-
ladas da variedade até o final do ano. 
Seguirá também com a colheita de 15 
toneladas de Bordeaux, 30 toneladas 
de Isabel e 25 toneladas de Concord. 
Parisotto planta ainda quatro varie-
dades de pêssegos (dois hectares) e 
cítricos (dois hectares). 

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.

Embrapa Uva e Vinho
prevê uma safra razoável

Safra da uva deve chegar a 700 milhões quilos, prevê chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho
O pesquisador Mauro Zanus, che-

fe da Embrapa Uva e Vinho, fez uma 
estimativa da safra de 2018 e acredita 
que será menor que a de 2017, atin-
gindo de 680 a 700 milhões de quilos, 
753 milhões de quilos deste ano.

Um dos motivos apontados por 
Zanus é que a safra deste ano teve re-
corde positivo. “Em 2016, a safra teve 
recorde negativo, chegando a apenas 
300 milhões de quilos, aproximada-
mente. No ano seguinte, foi ao con-
trário, com recorde positivo”, explica.

Ele considera que o inverno foi 
de poucas horas de frio, o que não foi 
muito favorável para  brotação. “Na 
sequência do inverno, não choveu 
tanto em algumas áreas. As poucas 
horas de frio, somando a pouca chu-
va, não contribuem para a brotação”, 
relata.

Segundo ele, a primavera foi 
uma estação “muito boa, com chuvas 
distribuídas, sem problemas graves 
de doença no período de floração”.  
Zanus acrescenta que, por causa do 
inverno “fraco”, a brotação e o ciclo 
das videiras foi antecipado um pouco. 
“Está acontecendo uma antecipação 

O Governo Federal definiu o 
preço mínimo a ser pago para a uva 
industrial na safra 2017/2018 em R$ 
0,92. O valor é referente à variedade 
Isabel de 15 graus Babo e foi estabe-
lecido pelo Conselho Monetário Na-
cional e publicado no Diário Oficial 

Governo Federal define preço 
mínimo da uva em R$ 0,92

da União na última sexta-feira (8) por 
meio da portaria 2646, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa).  O índice é valido para 
as regiões Sul, Sudeste e Nordeste do 
país e estará em vigência de 1º de ja-
neiro a 31 de dezembro de 2018.

da safra. Estima-se que vai antecipar 
em quase duas semanas comparativa-
mente”, pontua. O chefe da Embrapa 
cita como exemplo as uvas de matura-
ção precoce, as quais estão todas an-
tecipadas, entre 10 e 14 dias. “A safra 
de 2018 n vai alcançar o mesmo valor 
de 2017, vai ser uma safra menor”, 
registra.

 “Agora começa a definir muito 
o peso dos cachos. As chuvas deter-
minam o peso da baga, da produção. 
Estão acompanhando os informes do 
instituto meteorológico. Por isso, é 
apontado que terá um verão normal, 
com chuvas normais ou um pouco 
abaixo.

No ano passado as chuvas foram 
bastante acentuadas. Os prognósti-
cos estão prevendo um efeito de La 
Niña moderado. Ou seja , o efeito é 
de menos chuva” explica. Por outro 
lado, Zanus diz que os números não 
são exatos, porque devem depender 
ainda da condição do clima entre ja-
neiro e meados de fevereiro. 

 
Safra de 2017 foi recorde

A safra de 2017 foi a maior re-
gistrada no Rio Grande do Sul. Com 
750.612.622 quilos de uva,  teve um 
volume 5,8% maior que o número 
registrado em 2011, último recorde 
registrado, com 709,6 milhões de 
quilos. Desse total, 89,6% foram de 
uvas americanas e híbridas e 10,4% 
de uvas vitis viníferas. Neste ano, 418 
vinícolas distribuídas em 68 cidades 
declararam processamento da maté-
ria-prima, cultivada em 136 diferen-
tes municípios.

Além do clima propício, o setor 
observou que, nos últimos anos, ape-
sar de não haver um aumento signi-
ficativo da área plantada no Estado, 
algumas cultivares foram substituí-
das por outras mais produtivas, entre 
elas a Bordô e as desenvolvidas pela 
Embrapa Uva e Vinho, como a Lore-
na, e a Isabel precoce. O aumento 
de volume mais significativo foi ob-
servado principalmente entre os pe-
quenos produtores. Metade da safra 
deverá ser destinada para os vinhos 
tranquilos e espumantes e a outra 
metade para os sucos e derivados.
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Safra da uva deve chegar a 700 milhões quilos, prevê chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho

Na hora da colheita, alguns cuida-
dos podem ser tomados para man-
ter a qualidade das uvas até que 
elas sejam recebidas pela cantina. 
Por isto, seguem abaixo, dicas 
para melhorar a colheita das uvas
1) Procure colher nas primeiras 
horas da manhã, o calor prejudica 
a qualidade das uvas.
2) Utilize as caixas plásticas ade-
quadas e bem limpas.
3) Evite encher demais as caixas 
para não esmagar as uvas na hora 
de empilhar.
4) Coloque as uvas na caixa com 
cuidado para não danificar os ca-
chos.
5) Se possível, separe as uvas de 

8 dicas para melhorar a
colheita das uvas

menor qualidade (com podridão ou 
danificadas) para não prejudicar 
as uvas sadias.
6) Trate bem as caixas com as 
uvas colhidas; evite chacoalhar ou 
batê-las para não ferir os frutos.
7) Deixe as caixas já colhidas na 
sombra em local fresco e ao abrigo 
da chuva.
8) Procure transportar as uvas o 
mais rápido possível e nas horas 
menos quentes do dia.
Com essas práticas simples, po-
dem-se evitar descontos no preço 
recebido por qualidade das uvas 
e melhorar a qualidade do suco 
ou vinho elaborado com as suas 
uvas.
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A bata doce, além de ser um car-
boidrato mais saudável, você pode 
completar com legumes refogados, 
podendo escolher os seus recheios 
preferidos: bacon, queijos, sobras 
de estrogonofe, frango desfiado com 
cream cheese… as possibilidades são 
praticamente infinitas!

Ingredientes
1 batata doce média arredonda-

da
Recheio de sua preferência
Papel alumínio
Lave bem a batata doce com cas-

ca e faça alguns furos com um garfo 
em toda a superfície. Coloque sobre 
um prato ou recipiente de vidro e 
leve ao microondas por 8 minutos. 
Vire e cozinhe por mais 8 minutos. 
Espete um palito de dente dos dois 
lados e se ainda não estiver macia, 
adicione alguns minutos.

Retire do microondas e enrole 
em papel alumínio para não esfriar. 

Batata doce recheada de microondas
Faça um corte em uma das laterais e 
pressione com cuidado as duas pon-
tas para que ela se abra.

Sugestão de recheio

Refogado de cenouras e tomate 
com cebola e alho.  C u b r a 
com requeijão, parmesão ralado e 
tomilho. Para complementar o prato, 
acrescente uma salada bem colorida.

Ingredientes
1 lata de leite condensado
2 ovos
5 colheres (sopa) de manteiga , 

em temperatura ambiente (65 g)
1 colher (chá) de sal
meia colher (sopa) de essência 

de baunilha
2 colheres (sopa) de fermento 

químico em pó
5 xícaras (chá) de amido de mi-

lho (aproximadamente 575 g)

Modo de Preparo
Em uma tigela, misture bem 

o Leite condensado com os ovos, a 
manteiga, o sal, a essência de bauni-
lha e o fermento.

Junte aos poucos o amido de mi-
lho, mexendo até obter a consistên-
cia para enrolar.

Faça bolinhas, coloque-as em 

Receita mexicana de sequillos para fazer em casa
uma assadeira untada com manteiga 
e polvilhada com farinha bem separa-
das, deixando uma distância de cerca 
de 2 cm entre elas, e achate-as ligei-

ramente com um garfo.
Asse em forno médio-alto 

(200°C), preaquecido, por cerca de 
15 minutos. Sirva.

Ingredientes
1 lata de suco concentrado 

(pode ser laranja, tangerina, mara-
cujá)

1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
Modo de fazer

Picolé delicioso caseiro
Bata no liquidificador o leite 

condensado, a latinha de suco con-
centrado e o creme de leite.

Despeje a mistura em formi-
nhas de picolé, de gelo ou em saqui-
nhos plásticos e coloque no freezer. 
Espere duas horas para servir.

Ingredientes
Recheio
3 Colheres de sopa de margarina
1 cebola pequena picada
1 cenoura pequena ralada no 

ralo grosso
1 alho-poró pequeno cortado em 

rodelas
2 tomates médios, sem pele e 

sem sementes, picados
3 colheres de sopa amido de mi-

lho 
1 Xícara leite
1 Colher de chá sal

Torta de legumes; saudável e nutritiva
1/2 Xícara milho em conserva
2  ovos
Massa
1 Xícara farinha de trigo
1/2 Xícara amido de milho 
1 ovo
1/2 Xícara de margarina
1/2 Colher de chá de sal
Para enfarinhar
Farinha de trigo a gosto
Modo de Preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça a marga-

rina em fogo médio e doure a cebola. 

Junte a cenoura e o alho-poró e o to-
mate e refogue por 3 minutos. Dissol-
va o amido de milho no leite, junte 
ao refogado, mexendo sempre, até 
engrossar. Retire do fogo, acrescente 
o sal e o milho. Reserve.

Massa
Preaqueça o forno em tempera-

tura média (180°C). Em uma tigela, 
misture a farinha, o amido de milho, 
o ovo, a margarina e o sal. Amasse 
com a ponta dos dedos até obter uma 
massa úmida. Em uma superfície en-
farinhada, abra a massa, com o rolo, 
na espessura de 0,5 cm. Coloque a 
massa em uma forma para quiche mé-
dia (25 cm de diâmetro), pressionado 
a massa na lateral e o fundo da fôrma. 
Faça furos na massa com um garfo e 
leve ao forno por 15 minutos ou até 
1 dourar levemente. Reserve. Bata os 
ovos ligeiramente e misture delicada-
mente ao recheio. Distribua o recheio 
na massa e volte ao forno por mais 20 
minutos ou até o creme ficar firme. 
Retire do forno e espere 10 minutos 

Ingredientes
meio abacate
1 lata de leite condensado
2 xícaras (chá) de suco de laran-

ja gelado
5 cubos de gelo
Modo de Preparo

Batida saudável de abacate
Em um liquidificador, bata o 

abacate com o leite condensado e o 
suco de laranja até tudo ficar homo-
gêneo. Sirva com os cubos de gelo 
em copos altos. O recomendado 
é consumir a bebida logo após de 
pronta.
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O chá de inhame tem proprie-
dades naturais assim como qualquer 
outro chá, mas tem um diferencial 
que ajuda quem tem o desejo de en-
gravidar. Isso porque possui substân-
cias que estimulam a ovulação, além 
de melhorar a aparência da pele e 
melhorar o sistema imunológico. 

De acordo com Frederick Nafto-
lin, professor do Departamento de 
Obstetrícia e Ginecologia da escola 
de medicina da Universidade de Nova 
York, o consumo de inhame pode ele-
var as chances de gravidez. O biólogo 
e especialista em plantas medicinais, 
Daniel Forjaz, concorda com o resul-
tado da pesquisa. Inclusive, ele faz 
questão de reiterar. “As mulheres que 
querem ter filho devem usar o inha-
me”.

Como exemplo da eficácia do 
tubérculo, Forjaz cita o exemplo das 
mulheres na África. “Lá elas têm a 
cultura de cosnumir muito inhame, já 
que ele é um alimento bem comum, 
possuem muitos filhos, inclusive com 
maior incidência de gêmeos”.

A propriedade que faz o inhame 
ser usado no estímulo à ovulação 
vem da possibilidade que o corpo 
tem de converte a diosgenina (estro-
gênio vegetal que é o precursor da 
progesterona) em outros dois hor-
mônios essenciais para a ovulação. 
Esses hormônios são: luteinizante 
(LH) e folículo-estimulante (FSH). O 
hormônio LH provoca a liberação do 
óvulo através do ovário, enquanto o 
FSH estimula o crescimento dos folí-
culos. Já a diosgenina também pro-
duz outros efeitos positivos, como o 
alívio dos enjoos matinais durante o 
período de gestação. Essa condição é 
mais frequente nos primeiros meses 
da gravidez.

Propriedades do inhame 
para a saúde

O tubérculo possui elevado ín-
dice de carboidratos, vitaminas dos 
complexos A, B e C. Além do mais, 
o ingrediente ainda apresenta em 
sua composição amido, cálcio, ferro, 
fósforo e fibras dietéticas. O inhame 

Chá de inhame ajuda a engravidar
contém fitoestrógenos e um tipo de 
progesterona natural, a diosgenina, 
que ajudam a regular o equilíbrio 
hormonal.

O inhame aumenta a saúde do 
coração, controla a pressão arterial, 
auxilia o fluxo sanguíneo renal e re-
duz a hipertensão. Ele também pro-
tege e melhora a visão, reduzindo 
as chances de cegueira e catarata. O 
ingrediente também combate a má 
formação óssea, artrite e osteoporo-
se; melhora o sistema nervoso, prin-
cipalmente depois de certa idade, e 
faz bem também para a memória. O 
controle da glicose é outro benefício 
associado ao inhame, podendo ser 
usado, inclusive, por pacientes dia-
béticos.

O inhame também combate os 
sintomas de TPM. Por ser um alimen-
to rico em fibras, o inhame possibi-
lita o controle e redução do peso. 
Em relação aos benefícios que o tu-
bérculo proporciona a pele, ele traz 
hidratação e ainda combate o enve-
lhecimento precoce.

Outras propriedades do inhame 
são: reforçar o sistema imunológico 
e combater problemas intestinais 
como constipação e prevenir a inci-
dência de alguns tipos de câncer. Isso 
acontece pelo fato do ingrediente 
combater os radicais livres.

Como preparar o chá de 
inhame

Ingredientes
250 ml de água filtrada;
Cascas de dois inhames médios.
Modo de preparo
Lave bem a casca do inhame. 

Em seguida, com ajuda de uma pa-
nela com tampa, coloque a água 
para ferver e acrescente a casca do 
tubérculo logo em seguida. Deixe 
ferver até que o líquido reduza pela 
metade. Passado esse tempo, desli-
gue o fogo e deixe a mistura esfriar 
um pouco. Antes de ingerir, use uma 
peneira para remover a casca do 
inhame.

Cuidados e
contraindicações

É importante destacar que o 
chá de inhame é contraindicado 
para mulheres grávidas ou que es-
tejam em processo de amamenta-
ção. Isso se deve ao fato da bebida 
causar um possível descontrole hor-
monal. Crianças e pré-adolescentes 
também devem ficar longe da bebi-
da, assim como pacientes com pro-
blemas de intestino. Como qualquer 
outro ingrediente, a ingestão dema-
siada pode acarretar em problemas 
para o corpo.

Quem sofre de dores nas arti-
culações sabe o quanto é descon-
fortável e está sempre buscando 
alternativas para aliviar a sensação. 
Um dos pontos frágeis que temos 
no organismo é o joelho. O fato 
dele sustentar nosso corpo e ser 
responsável pelos principais movi-
mentos desgastam muito a cartila-
gem causando dores que podem se 
tornar crônicas. O quadril também 
se encaixa nesse mesmo grupo.

O uso de analgésicos é bas-
tante utilizado no tratamento, mas 
o uso contínuo pode prejudicar o 
restante do organismo. Um remé-
dio natural, feito com ingredientes 
de fácil acesso (inclusive o hortelã), 
não tem contraindicação.

Ingredientes
Hortelã, Alecrim, Tomilho, Sál-

Hortelã auxilia no tratamento de 
dores nas articulações

via: 1 colher de sopa de cada um
Água: 1 litro
Modo de Preparo
Ferva a água e coloque as 

ervas. Espere ferver mais cinco 
minutos. Apague o fogo e deixe 
repousar por 15 minutos antes de 
consumir. 

O ideal é beber até duas xíca-
ras diariamente, de manhã, antes 
do café da manhã e o outro antes 
de dormir. Depois de três semanas 
seguidas, os resultados começam a 
aparecer diminuindo a inflamação.

Se quiser adoçar faça o uso 
de mel e guarde na geladeira para 
conservar. É importante consultar 
um médico em caso de dor. O chá 
ajuda a aliviar, mas não substitui o 
olhar clínico. Hortelã auxilia no tra-
tamento de dores nas articulações

Os benefícios da manga se de-
vem à presença de vitamina A, antio-
xidantes, fibras e enzimas na compo-
sição. A fruta é pouca calórica e cada 
100g de manga têm 52 calorias.  A 
manga pode ser consumida em forma 
de suco, geleias, vitaminas, saladas 
verdes, molhos ou juntamente com 
outros alimentos, mas não é a fruta 
mais indicada para diabéticos ou pra 
incluir em dietas de emagrecimento 

Manga controla a Pressão e solta o Intestino
porque é muito doce.

 Os benefícios da manga 
incluem:

Combater a prisão de ventre por-
que tem efeito laxante e melhora a 
digestão;

Ajuda a controlar a pressão por-
que tem fibras solúveis e antioxidan-
tes que melhoram o funcionamento 

das artérias;
Proteger as células e prevenir o 

câncer porque é rica em antioxidan-
tes;

Melhorar a saúde da pele e pro-
teger do sol, porque tem ação foto-
protetora;

Fortalecer o sistema imune, aju-
dando a prevenir doenças porque tem 
ação imunoestimulante;

Vitamina de manga
Ingredientes
2 mangas maduras fatiadas
1 copo de leite
cubos de gelo
para adoçar use mel 
Modo de preparo
Bater os ingredientes no liquidi-

ficador e tomar a seguir. Se preferir 
bata somente a manga e o leite e a 
seguir coe e depois volte a bater com 
os cubos de gelo para que fique mais 
gelada, cremosa e refrescante.
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Algumas dicas podem ser primor-
diais para adiantar o serviço e conseguir 
um tempo para descansar ou cuidar da 
casa

1. Limpando o forno
Esta é uma das tarefas mais com-

plicadas em uma cozinha, portanto é 
preciso tomar o máximo cuidado. Para 
começar, é preciso evitar na limpeza ma-
teriais ásperos como esponjas de aço. 
Usar facas para raspar crostas de sujeira 
também não é nada recomendável. 

A melhor dica é aquecer o forno 
por alguns segundos e, em seguida, re-
mover os resíduos com um pano úmido 
ou com a face mais macia da esponja 
para louças. Cuidado para não deixar o 
forno quente demais. Quando ele esfriar 
totalmente, faça uma segunda limpeza 
para retirar os últimos detritos. 

2. Janelas de alumínio 
A limpeza de janelas e esquadrias 

de alumínio é bastante delicada. Não se 
deve repetir os mesmos procedimentos 
utilizados em outros materiais, como 
madeira ou ferro, pois há risco de dani-
ficá-las. A forma correta de limpar essas 
peças é misturando óleo de cozinha e 
álcool, em porções iguais. Em seguida, 
basta passar um pano macio, de prefe-
rência flanela, sobre a região. 

Esse tipo de medida deve ser feita 
apenas uma vez por mês. É o suficien-
te para que o brilho seja mantido. Para 
limpar os vidros, o ideal é uma solução 
de vinagre ou limão, misturados à água. 

3. Perfumando o ambiente 
Vários produtos para perfumar 

o ambiente, hoje em dia, podem ser 
encontrados em supermercados. No 
entanto, ainda há quem prefira os mé-
todos naturais. Experimente encher um 
recipiente com grãos de café e colocar 
uma vela em cima. Adicione algumas go-
tas de essência de baunilha. 

Outra tática é criar um perfumador 
caseiro: junte pedaços de limão, ale-
crim, óleos essenciais e paus de canela 
e coloque em água para ferver. O cheiro 
vai se espalhar pelos cômodos da casa. 
No banheiro, a dica é colocar óleo es-
sencial no interior do rolo de papel hi-
giênico. Toda vez que for usado, ele irá 
liberar bons odores. 

4. Passando camisas 
Passar roupas é uma tarefa relati-

vamente simples, mas algumas peças 
exigem cuidados especiais. Com as ca-
misas, por exemplo, é preciso seguir 
um pequeno ritual para que não fiquem 
com vincos comprometedores. A pri-
meira parte da peça a ser passada é o 
colarinho. 

Faça-o de fora para dentro, assim, 
não há riscos de o tecido ficar enru-
gado. Coloque a parte dos ombros na 
ponta mais estreita da tábua antes de 
passar. Em seguida, faça o mesmo com 
a parte superior das costas. Passe os pu-
nhos e as mangas, as duas metades da 
frente e, por fim, a parte de trás. 

5. Armário embolorado 
Quartos muito úmidos são um 

grande problema na hora de guardar as 
roupas. As peças guardadas por muito 
tempo correm o risco de ficar embolo-
radas. Sem falar nos males para a res-
piração que um ambiente mofado pode 
provocar. Uma maneira prática de evitar 
a proliferação dos fungos no guarda-
-roupas é utilizar uma mistura de água, 
vinagre e água sanitária na hora de fazer 
a limpeza. 

Não borrife perfumes no interior 
do móvel: eles só ajudam a proliferar 
ainda mais o mofo, sem falar nos riscos 
de manchar as roupas. Guarde as peças 
em plásticos, pois eles retêm a umidade. 

6. Espantando as moscas 
Moscas são uma presença constan-

te em muitas residências, especialmente 
na cozinha. A maneira mais simples de 
evitá-las é cobrindo muito bem todos os 
alimentos e mantendo as lixeiras tam-
padas. 

Outra dica é deixar, nas portas de 
entrada, plantas que sirvam como re-
pelentes desses insetos, como menta e 
broto de folha de lavanda, atanásia ou 
poejo. Uma opção é ferver vinagre de 
malte em uma panela. Essa é uma tática 
que funciona muito bem, mas é preci-
so estar por perto, pois se o líquido for 
fervido por muito tempo, ele pode quei-
mar e deixar um cheiro forte. 

7. Eliminando odores da cozinha 
O aroma de comida gostosa é bas-

tante agradável. O mesmo não se pode 
dizer daquele prato que acabou quei-

mando e da fumaça que tomou conta da 
casa. Mesmo abrindo portas e janelas, é 
possível que o cheiro forte permaneça. 
Nesse caso, uma boa dica é abrir o forno 
de seu fogão e preaquecê-lo a 90ºC. 

Cubra a assadeira com papel alu-
mínio e, em seguida, coloque sobre ela 
canela, açúcar e uma colher de sopa de 
manteiga. Deixe a assadeira no forno 
até que o odor de queimado desapareça 
completamente. 

8. Facas 
Para cozinhar mais rápido e fá-

cil, estar munida de facas afiadas é es-
sencial. A melhor forma de mantê-las 
sempre em bom estado é utilizando-as 
sobre superfícies macias. Vidro, metal, 
louça, porcelana ou plástico duro ten-
dem a criar um forte atrito com a lâmi-
na, desgastando-a rapidamente. Evite 
usá-las em produtos como cordas e pa-
pelão: prefira uma tesoura ou outro ins-
trumento de corte para esses materiais. 

Quando a faca começar a perder o 
fio, é momento de afiá-la, com uma pe-
dra especial para essa aplicação ou com 
um amolador, sempre de aço inox. 

9. Removendo manchas 
Lavar roupas é uma tarefa mais 

complicada do que parece. Afinal de 
contas, as peças sempre aparecem com 
alguma mancha dificílima de tirar. E 
cada uma delas exige um artifício di-
ferente para ser eliminada. Uma blusa 
ou camisa com manchas de batom, por 
exemplo, precisa ser esfregada com ál-
cool antes de ser lavada. Manchas de 
tinta de canetas saem melhor com uma 
mistura de leite com vinagre. 

Café, por sua vez, exige água mor-
na e glicerina. Para remover marcas de 
sangue, o ideal é aplicar pasta de bicar-
bonato de sódio e, em seguida, vinagre. 
Essa estratégia também é útil contra o 
mofo.] 

10. Para desentupir a pia 
Não há dona de casa que não passe 

pelo transtorno de ver a pia entupida. 
Mas ao contrário do que parece, a solu-
ção desse problema é bem simples. Uma 
das dicas é despejar água bem quente, 
até a metade da pia, e em seguida usar 
o desentupidor. 

Outra solução é retirar toda a água 
da pia, despejar uma xícara de bicarbo-
nato de sódio e, em seguida, vinagre. 
Tampe o ralo e espere por cinco minu-
tos. Se nada disso funcionar, experimen-
te retirar o sifão. Os detritos possivel-
mente estão depositados na parte curva 
da tubulação. 

As melhores maneiras de deixar a 
casa limpa e bem cuidada Cuidar do jardim parece simples, 

mas como todas as coisas também 
tem seus segredos. Para te ajudar a 
se preparar para cuidar das suas pró-
prias plantinhas, seja no quintal de 
casa ou na varanda do apê, resolve-
mos preparar um post com algumas 
dicas práticas e úteis. Assim você con-
segue ficar por dentro do que preci-
sa saber para entrar de cabeça neste 
hobby delicioso em plena primavera.

Antes de começar, é importante 
ter em mãos todas as ferramentas ne-
cessárias para mexer no jardim, então 
anota aí: luvas de jardinagem, tesoura 
de poda, pá, garfo, faca afiada e rega-
dor são itens simples e indispensáveis 
para quem sonha em cultivar alguma 
coisa em vasos ou no quintal. Depois 
de reunir as ferramentas necessárias, 
avalie e faça um levantamento das 
características do lugar onde você irá 
plantar. Condições do solo, ventilação 
e horas de sol/sombra são importan-
tes para saber quais plantas são mais 
indicadas para seu espaço.

A praticidade para cuidar do
jardim corretamente

Existem plantas de meia sombra 
que vão super bem em varandas e jar-
dins de inverno, mas também existem 
várias outras espécies que precisam 
de uma grande quantidade de sol 
para se desenvolverem fortes e sau-
dáveis. Pesquise em sites especializa-
dos como o O Jardineiro, peça ajuda 
ao Google ou até mesmo a algum jar-
dineiro para te auxiliar na busca por 
estas informações. Depois disso, faça 
uma lista com as plantas compatíveis 
com as condições do seu jardim/va-
randa e analise qual delas você deseja 
ter em casa.

É necessário readubar as plantas, 
principalmente as que foram coloca-
das em vasos, para que a terra não 
fique pobre e prejudique o crescimen-
to da sua verdinha. Preste atenção na 
hora de fazer a rega, tomando cuida-
do com o o excesso de água, que é 
super prejudicial e apodrece a raiz. 
Outro detalhe importante: regue suas 
plantas de manhã bem cedo ou a noi-
te, nunca em sol forte. 

Existem plantas de meia sombra que vão super bem em varandas e jardins de 
inverno, mas também existem várias outras espécies que precisam de uma grande 
quantidade de sol para se desenvolverem fortes e saudáveis


