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Doenças mais 
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Almanaque Almanaque

Das 18 toneladas produzidas em meio hectare,  o  agricultor Anilson da Campo está proje-
tando ampliar para 2,5 ha a área de plantio, devido a boa aceitação do fruto nesta safra. 
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Boa safra de caquis estimula 
ampliação de área cultivada
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8 Jornal São Pedro- 27 de março de 2018

Ingredientes
1 bandeja de cogumelos
3 colheres (sopa) de vinho 
branco
Sal a gosto
Fio de azeite
2 colheres (sopa) de ervas

Cogumelos assados com ervas 
Modode preparo 

Preaqueça o forno a 220 ºC .
Espalhe os cogumelos lim-
pos na assadeira.Espalhe um 
fio de azeite, as ervas, o vi-
nho e tempere com sal.Leve 
ao forno por 20 minutos.

Quem não gosta de um 
jardim bem cuidado e de pas-
sar um tempo de qualidade na 
área externa da casa? Entre-
tanto, para que esse espaço de 
lazer não dê dores de cabeça, 
é preciso tomar certos cuida-
dos na hora de realizar a lim-
peza de quintal.

Quer aprender algumas 
dicas sobre como manter a 
área externa sempre limpa e 
bem preservada? Buscamos 
algumas dicas para deixar o 
quintal limpo da forma mais 
eficiente.  

Limpe pisos de 
pedra uma vez 
por semestre 
Pisos rústicos, como os 

feitos com pedras, devem ser 
limpos com alvejante mistu-
rado em água, com produtos 
de cloro ativo ou com cristais 
de soda. Já a limpeza de pisos 
de porcelanato deve ser feita 
com produtos próprios para o 
material.

Em caso de manchas de 
óleo ou gordura, como ocorre 
em garagens ou áreas de la-
zer, opte por pisos de pedra à 
prova d’água. É só aplicar um 
impermeabilizante próprio, 
assim como acontece com os 
pisos de madeira.

Como estão sempre ex-
postas ao clima, as pedras do 
quintal tendem a ficar sujas 
e facilmente perdem cor. Por 
isso, é recomendado a limpeza 
ao menos uma ou duas vezes 
por ano.

Faça sua própria 
solução de limpeza 
Uma boa maneira de 

manter a área externa da sua 
casa sempre limpa é optar por 
produtos de fabricação ca-
seira e que você mesmo pode 
fazer (sempre com segurança, 
claro).

Em um litro de água 
morna (aquecida a cerca de 
45°C), adicione uma colher 
de sopa de vinagre, outra de 
amônia, outra de bicarbonato 
de sódio e, por fim, uma co-
lher de sopa de ácido bórico. 
Use a mistura em qualquer 
tipo de limpeza, em vez do 
convencional limpador mul-
tiúso.

Outra ideia é mistu-
rar agentes branqueadores, 
como alvejante, detergentes 
ou cristais de soda, com água 
quente. A remoção da sujeira 
fica mais rápida e fácil. Dei-
xe a solução por, pelo menos, 
cinco minutos e enxágue.

Dicas práticas para limpeza de quintal e áreas externas

Utilize sabão neutro
em pisos 
antiderrapantes 
O piso antiderrapante 

é um dos favoritos para o ar 
livre, pois garante mais se-
gurança e melhora a decora-
ção. No entanto, por ser mais 
áspero e com várias irregu-
laridades na sua superfície, 
retém mais sujeira do que os 
outros.

Para limpá-lo, utilize 
detergente neutro e depois 
jogue água quente com um 
balde. Deixe agir durante 3 
minutos. Em seguida, exe-
cute movimentos circulares 
com uma vassoura de cerdas 
duras. Para remover o sabão, 
use uma mangueira de alta 
pressão ou despeje água com 
o balde.

Caso a sujeira seja resis-
tente, repita o processo, mas 

utilizando uma mistura de 
água e desinfetante.

Evite usar produtos
químicos perto 
do jardim 
Tenha muito cuidado 

para não deixar cair sua so-
lução em gramíneas ou ar-
bustos florais. A maioria dos 
produtos não são adequados 
para contato com a natureza 
e podem estragar seus ar-
ranjos e até mesmo o jardim 
inteiro.

Portanto, certifique-se 
de que a solução de limpeza 
não caia nas plantas. 

No entanto, se aplicados 
de forma controlada (con-
forme orientações do fabri-
cante), esses produtos podem 
ajudá-lo a remover as ervas 
daninhas que crescem entre 
as rochas.

Destrinche o armário - 
comece tirando tudo do guar-
da-roupa e das gavetas. Hora 
de desapegar das roupas e 
coisas que você não usa mais. 
O que não for usável por nin-
guém, jogue fora. 

Livre-se da sujeira - de-
pois de selecionar tudo e es-
vaziar o armário, aspire o mó-
vel, passe um pano limpo nas 
prateleiras, tire toda a poeira. 
Guarde o que sobrou e apro-
veite para limpar o resto. Su-
perfície das cômodas, pentea-
deiras, estantes, varra o chão. 

Foco nos pequenos obje-
tos - muitos bibelôs em cria-
dos-mudos e cabeceiras? Li-
vre-se deles! 

Se você não consegue 
manter o quarto limpo pois 
deveria retirar o pó desses 
objetos todos os dias, melhor 
evitar o trabalho e não tê-
-los, não é mesmo? Além de 
manter a limpeza sem muito 
esforço, evita alergias provo-
cadas por pó e mofo.

Lembre da cama - Apro-
veite o “detox” do quarto para 
trocar a roupa de cama e con-

Aprenda a fazer seu próprio sabão com sobras de óleo de cozinha

O tempo máximo no forno não deve passar dos 20 minutos

É importante começar a reorganizar tirando tudo do guarda-roupa e ga-
vetas

Como manter o quarto 
organizado 

ferir o estado do colchão. Vale 
trocar aposição dele de tem-
pos em tempos. Troque até o 
travesseiro se for necessário! 
Não esqueça de dar adeus a 
lençóis, cobertores, fronhas e 
edredons desgastados.

Faça a manutenção - Com 
um quarto mais clean, sem 
tanta coisa, fica muito mais 
fácil manter o quarto em or-
dem, limpando só os itens bá-
sicos do cômodo.

Lembrando que a manu-
tenção já começa na hora de 
acordar! Espreguiçe, respire 
fundo e faça a cama. Diaria-
mente coloque a roupa suja 
em um cesto para serem la-
vadas posteriormente e evite 
jogar e espalhar as coisas pelo 
quarto quando você vem da 
rua.

Quando você comprar 
roupas ou coisas novas, pro-
cure abrir mão de alguma 
coisa similar para evitar acú-
mulos! E de tempos em tem-
pos - pode ser de dois em dois 
meses, por exemplo - revise 
seu guarda-roupa e roupa de 
cama.


