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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

A Comunidade de São Va-
lentim comemorou o santo que 
dá nome à localidade no dia 
25 de março, um domingo. A 
festividade contou com pro-
cissão, missa e almoço festivo. 
São Valentim é um santo re-
conhecido pela Igreja Católica 
e pelas Igrejas Orientais. Uma 
das orações mais conhecidas de 
São Valentim é: “São Valen-
tim, que semeastes a bondade, 

Comunidade faz festa em 
honra a São Valentim

o amor e a paz na Terra, sede 
meu guia espiritual. Ensinai-
-me a aceitar os defeitos e as 
falhas do meu companheiro e 
ajudai-o a reconhecer as mi-
nhas virtudes e vocações. Vós, 
que compreendeis os que se 
amam e desejam ver a união 
abençoada por Cristo, sede 
nosso advogado, nosso protetor 
e nosso abençoador. Em nome 
de Jesus, amém!”.
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A Embrapa Uva e Vinho 
de Bento Gonçalves começou 
em março um novo projeto: 
disponibilizar materiais infor-
mativos de forma gratuita em 
empresas de transporte coleti-
vo nas cidades de Bento Gon-
çalves, Garibaldi, Monte Belo 
do Sul e Veranópolis, através do 
“Projeto Cultura no Ônibus”. 

Possivelmente a convi-
vência diária dentro da maior 
Biblioteca brasileira dedicada 
à viticultura e a vontade de le-
var e compartilhar esse grande 
conhecimento com o grande 
público foram os principais 
ingredientes para que Rochel-
le Alvorcem, bibliotecária da 
Embrapa Uva e Vinho,  ideali-
zasse o Projeto. “Minha ideia é 
estimular o hábito da leitura no 
meio urbano e rural através da 
disponibilização de obras que 
apresentem o trabalho de pes-
quisa que a Embrapa desenvol-
ve em prol da sociedade brasi-
leira”, comentou. Sua meta é 
contemplar todos os usuários, 
mas principalmente os estu-
dantes (ensino médio, técnico 
e universitário) e produtores 
rurais que usam o transporte 
público.

 A chefe Adjunta de Ad-
ministração da Embrapa Uva 
e Vinho, Flávia Luzia Basso, 
durante a entrega dos bolsões 
apresentou a Empresa, desta-
cando a atuação nos segmentos 
de maçã, uvas para processa-
mento, uvas de mesa e outras 
frutas de clima temperado, e 
elogiou a iniciativa, agradecen-
do a parceria das empresas de 
transporte. “Através do Projeto 
a sociedade terá um outro canal 
de acesso às publicações téc-
nico-científicas da Embrapa , 
o que permitirá conhecer mais 
sobre a importância da Empre-
sa e as soluções desenvolvidas”, 

Embrapa disponibiliza públicas 
técnicas gratuitamente em ônibus

além de estimular o interesse 
pela pesquisa agropecuária.

“É um diferencial para os 
nossos passageiros. Eles terão 
a oportunidade de adquirir co-
nhecimento, acessar diferentes 
informações durante a via-
gem”, destacou  Susana Tercila 
Giordani, diretora Administra-
tiva da Empresa de Transpor-
te Coletivo Santo Antônio, ao 
receber a equipe da Embrapa.  
A empresa colocará os bolsões 
nos veículos que fazem as rotas 
urbanas de Garibaldi, Veranó-
polis e Bento Gonçalves, e  tam-
bém nas rotas interdistritais 
para São Pedro, Santo Antônio, 
São Miguel e Santo Antoninho.

 Entendendo o Proje-
to

“Leve, Leia, Pegue, Devol-
va, Compartilhe e Participe” são 
as ações propostas aos usuários 
do Projeto Cultura no Ônibus, 
escritas na parte superior do 
bolsão, que na verdade é um ex-
positor com bolsos individuais, 
possibilitando a apresentação 
de onze títulos simultaneamen-
te para os interessados. “Não 
precisa ter cadastro ou ser só-
cio, simplesmente o usuário 

escolhe uma publicação, lê  du-
rante a viagem ou leva para ler 
ou entregar para alguém. Pode 
devolver ou não. O importante 
é que as informações sejam li-
das e compartilhadas”, sinteti-
za Rochelle. Ela destaca ainda 
que os ônibus serão abastecidos 
frequentemente com novas pu-
blicações técnicas, estimulando 
assim o compartilhamento gra-
tuito entre os usuários.

Luciana Prado, supervisora 
do Setor de Implementação da 
Programação da Transferência 
de Tecnologia da Embrapa Uva 
e Vinho, destaca que o espaço é 
livre também para outras insti-
tuições “Nossa intenção é que 
não seja restrito aos materiais 
da Embrapa, mas sim um espaço 
para que outras universidades, 
institutos ou até mesmo pessoas 
possam deixar publicações de 
interesse, que queiram compar-
tilhar. Só não pode propaganda, 
nem de estabelecimento e nem 
políticos”, destaca ela.

Os interessados ainda po-
derão participar de uma pes-
quisa acessando o QRCode do 
expositor. Através desse conta-
to, a equipe selecionará melhor 
os títulos ofertados a partir do 
interesse do público.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária fez, na úl-
tima quarta-feira (28 de mar-
ço), uma reunião pública para 
discutir as quatro propostas de 
regulamentos que envolvem o 
uso de agrotóxicos. O evento 
aberto ao público contou com a 
participação de representantes 
de empresas de agrotóxicos no 
Brasil, de associações interes-
sadas no assunto e da sociedade 
civil, que puderam fazer críti-
cas e sugestões, além de tirar 
dúvidas sobre as especificações 
das consultas públicas (CPs).

Durante a reunião, os pon-
tos discutidos foram apresen-
tados de forma objetiva, com o 
intuito de facilitar a compre-
ensão do setor regulado e da 
sociedade, além de aproximar 
os setores de interesse no de-
bate ao melhoramento de no-
vas diretrizes que orientem os 
requisitos básicos de segurança 
à saúde.

De acordo com Graziela 
Araújo, gerente de Produtos 
Equivalentes da Gerência-Ge-
ral de Agrotóxicos, da Anvisa, 
o maior objetivo desse formato 
de reunião pública é justamente 
aproximar o setor produtivo do 
debate para, assim, aperfeiçoar 
o marco regulatório. “Existem 
muitos termos científicos que 
são importantes darmos uma 
melhor compreensão ao setor 
regulado, para que essas pro-
postas de contribuição e de 
melhoramento das normas se-
jam mais efetivas, tendo, assim, 
mais transparência, junto com 
todos que estão envolvidos nes-
te processo de regulação desse 
tipo de produto, focando, prin-
cipalmente, na proteção à saú-
de humana”, concluiu.

Foram debatidas, também, 
novas propostas que preten-
dem estabelecer e atualizar os 
critérios de avalição e classifi-
cação toxicológica, da avaliação 
do risco ocupacional à saúde 
devido à exposição a esse tipo 

Anvisa faz reunião pública 
para debater agrotóxicos e 
população pode comentar 
propostas até o dia 24

de produto e de avaliação do 
risco dietético. Outra propos-
ta tratada no evento foi a de 
alinhar informações de bulas e 
rotulagens de agrotóxicos aos 
padrões reconhecidos e adota-
dos internacionalmente.

As Consultas Públi-
cas em debate são:

CP n° 483/2018 (tema 
3.3): proposta de RDC que dis-
põe sobre informações toxico-
lógicas para rótulos e bulas de 
agrotóxicos, afins e preservati-
vos de madeira;

CP n° 484/18 (tema 3.1): 
proposta de RDC sobre cri-
térios para avaliação e classi-
ficação toxicológica de agro-
tóxicos, componentes, afins e 
preservativos de madeira;

CP n° 485/18 (tema 3.5): 
proposta de RDC sobre crité-
rios para avaliação do risco die-
tético e ocupacional decorrente 
da exposição humana a agrotó-
xicos e afins; e

CP n° 486/18 (tema 3.4): 
proposta de Instrução Norma-
tiva (IN) que estabelece e dá 
publicidade à lista de compo-
nentes não ativos de agrotóxi-
cos e afins considerados ava-
liados e à lista de componentes 
não autorizados para uso em 
agrotóxicos e afins.

Os textos que têm por ob-
jetivo substituir a Portaria n° 
3, de 16 de janeiro de 1992, 
estão relacionados às consultas 
públicas e previstos na agen-
da regulatória 2017-2020. 
A Anvisa abriu na última as 
consultas públicas para a con-
tribuição de opiniões, críti-
cas e sugestões dos cidadãos 
por meio de formulários que 
podem ser acessados no link: 
http://formsus.datasus.gov.br/
site/default.php. Os formulá-
rios das quatro CPs para envio 
das contribuições ficarão dis-
poníveis no portal da Anvisa 
até o dia 24 de abril.Foi publicada no Diário 

Oficial da União a Instrução 
Normativa IN 14/201 que atu-
aliza os Padrões de Identidade 
e Qualidade (PIQ) dos vinhos 
e derivados da uva e do vinho, 

Ministério da Agricultura atualiza padrões de 
vinho, uva e derivados

incluindo padrões do suco de 
uva, polpa de uva, vinagre bal-
sâmico e alcoólico composto. A 
IN foi elaborada pelo Departa-
mento de Inspeção de Produtos 
de Origem Vegetal (DIPOV), 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e do Abastecimento 
(MAPA). A publicação estabe-
lece novos parâmetros analíti-
cos e sensoriais e apresentam 
inovações quanto a novos pro-
dutos.  

“É o caso dos vinhos co-
nhecidos por ‘nobres’. Este é 
um novo produto, cuja gradu-
ação alcoólica natural ultrapas-
sa o disposto na legislação de 

vinho fino, graças às técnicas 
de manejo desenvolvidas pelo 
setor no País”, explicou Helder 
Borges, Coordenador-Geral de 
Vinhos e Bebidas do DIPOV. A 
IN prevê também a exigência 
de boas práticas no transpor-
te da matéria prima (uva) para 
evitar contaminação.

Segundo Borges, o setor 
produtivo acompanhou e discu-
tiu amplamente a legislação por 
meio consultas e audiências pú-
blicas. “O que o beneficiou, pois 
poderá produzir uma variedade 
maior de produtos, ofertados 
ao consumidor final, que terá 
mais opções à sua disposição.”
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Há muitos anos, o produtor 
rural e presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Bento Gonçalves, Cedenir Pos-
tal, deixou de focar no cultivo 
da uva e começou a produzir 
hortifrúti. Segundo ele, que 
tem como braço direito a espo-
sa, Rosane, a produção de mais 
de uma variedade permite ao 
agricultor ter uma renda extra 
durante todo o ano.

“O produtor que tem par-
reira trabalha o ano inteiro, 

Cultivo de hortifrúti gera renda extra para         produtores rurais
não somente na poda e na co-
lheita. Ele tem que cuidar das 
videiras, limpar, trocar postes, 
renovar parreiras. Mesmo as-
sim, produzir hortifrúti é uma 
maneira de intercalar a produ-
ção, diversificar. Ele pode des-
tinar uma área para hortaliças. 
A renda obtida em feiras é uma 
maneira de custear despesas 
extras”, orienta Postal.

Queda na área culti-

vada
Dados do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), informam que entre 
2002 e 2011, o Sul do país re-
duziu em 4% a área destinada 
à hortifruticultura.  Em con-
trapartida com esta queda, o 
produtor da Linha São Luiz, 
de Tuiuty, que participa desde 
1994 da feira livre aos sábados, 
observa que a população tem 
procurado consumir mais hor-
tifrúti nos últimos anos. “Du-
rante a feira, as pessoas têm 
a oportunidade de comprar 
produtos diretamente do agri-
cultor. Isto cria uma relação de 
confiança, além disso, cria um 
hábito das pessoas irem todos 
os sábados à feira. Esta venda é 
direta, não passa por atravessa-
dores”, analisa.

Postal acrescenta que a 
procura é, principalmente, por 
variedades da época. “Ainda 
tem agricultores que oferecem 
uva. Temos agora alface, cou-
ve-flor, pepino, caqui. Já vai 
iniciar também a oferta de fru-

tas cítricas, tais como laranja 
do céu, bergamota”, comenta.

Para quem quer co-
meçar

Segundo Postal, o produ-
tor que quer começar a cul-
tivar agora hortifrúti em sua 
propriedade, deve ficar atento 
com as condições climáticas e 
com as mudas. “Agora é época 

de couve-flor, brócolis, toma-
te, beterraba, chicória, alface. 
Para o alface, por exemplo, é 
indicada a implementação de 
uma estrutura especial, tal 
como a estufa”, explica.

“Por demandar uma área 
maior, para a couve-flor e bró-
colis não é indicada a estufa, 
porque fica muito caro”, diz. “O 
agricultor é um pouco de tudo, 
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Quinze mulheres da linha 
Eulália, em Faria Lemos, par-
ticiparam do segundo curso de 
qualificação “Massas Frescas e 
Recheadas”, que encerrou na 
última quarta-feira, 28 de mar-
ço. A capacitação é disponibili-
zada pela Secretaria da Agri-
cultura, por meio do Programa 
Municipal de Qualificação do 
Meio Rural, em parceria com 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais e Emater-RS/Ascar.

O curso foi ministrado pela 
extensionista Social da Emater, 
Maria de Lourdes Pancotte, e 
teve duração de 16 horas/aula. 
O grupo de alunas teve a chan-
ce de aprender boas práticas de 
fabricação e novas técnicas de 
elaboração de massas frescas, 
tais como: espaguete, talharin, 
penne, nhoque, molhos (tomate 
seco, ao pesto, funghi, carbo-
nara, brócolis com calabresa, 
ao sugo com manjericão e bo-
lonhesa) e massas recheadas 
como: lasanhas vegetariana, 

Grupo de mulheres de Faria 
Lemos participa de curso de 
qualificação para preparo de 
massas frescas e recheadas

bolonhesa e de frango, canelo-
ne, rondeli, ravioli e tortei.

Para o ano de 2018, estão 
previstos pelo menos sete cur-
sos com essa temática. Tam-
bém serão oferecidos em parce-
ria com o SENAR, capacitações 
com foco na formação profis-
sional rural.

O agricultor que quer construir uma estufa bási-
ca, em estrutura que exige pouco dinheiro, uma das 
orientações é optar pela estufa modelo capela. Ela 
protege as plantas de bichos e da chuva, além de 
manter a temperatura ambiente mais elevada. Com 
a mão-de-obra de até cinco pessoas, fica prona em 
uma semana. Além disso, são necessários somente 
madeira, plástico, pregos e grampos, materiais fá-
ceis de encontrar no mercado e até mesmo na pro-
priedade.

O baixo custo, no entanto, é o maior atrativo des-
te modelo. Enquanto uma estrutura pré-fabricada é 
comercializada, em média, acima de 12 reais o me-
tro quadrado, a estufa feita na propriedade pode ter 
esse preço reduzido pela metade. O professor Luiz 
Gomes, da Universidade Federal de Lavras (UFLA ), 
indica que o ideal é utilizar o eucalipto, mais fácil 
de encontrar e mais barato. Não há necessidade 
de aplicar nenhuma substância na madeira para 
combater cupins e outros insetos, mas é preciso ter 
consciência de que a vida útil da estrutura varia de 
quatro a cinco anos. 

Para quem quer saber como construir uma es-
tufa capela passo a passo, pode entrar neste link 
da Embrapa: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/di-
gital/bitstream/item/125147/1/Documentos-43.
pdf, que dispõe de uma cartilha completa sobre a 
estrutura.

Cultivo de hortifrúti gera renda extra para         produtores rurais
inclusive engenheiro, então, 
muitas vezes, ele precisa ser 
criativo e fazer a estufa com o 
que tem na propriedade”, brin-
ca Postal.

É muito importante ve-
rificar a variedade escolhida, 
alerta. Um exemplo dado pelo 
agricultor é com o tomate. “O 
tomate não pode ser plantado 
onde há geada ou é muito frio. 
Os locais mais indicados são no 
Vale do Rio das Antas”, avalia.  
“É preciso esperar também o 
ciclo das variedades. Couve-flor 
e brócolis demoram de 80 a 90 
dias. Alface, de 50 a 60 dias”, 
orienta. 

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhores Rurais reco-
menda ao produtor que quiser 
adquirir mudas que priorize a 
qualidade. “Aqui em Bento, as 
mudas encontradas nas casas 
agrícolas muitas vezes não são 
para plantios profissionais. A 
escolha da muda é muito impor-
tante. Tem que ter qualidade e 
precisa se adaptar a diferentes 
épocas do ano”, aconselha.

Chuva em excesso 
prejudica plantio

Postal fala ainda sobre as 
condições climáticas no plantio. 
De acordo com ele, até março o 
tempo tem sido generoso. “A 
média de chuva neste ano está 
boa. Eu me deparei com escas-
sez de chuva. Mas, referente a 
isso, a gente dá um jeito com 
a irrigação. A falta de chuva, 
principalmente em janeiro e 
fevereiro, é contornada com a 
irrigação. O grande problema 
é a chuva em excesso, quando 
chove por dez dias seguido, por 
exemplo”, constata.

ESTUFA AGRÍCOLA CAPELA É MAIS 
BARATA
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Antes de plantar um jardim de flores é preciso analisar a sua localização 

Como manter o plantio de um 
jardim com flores 

Localização e luz
Antes de plantar um jardim 

de flores é preciso analisar a sua 
localização: para principiantes, 
sugere-se um local plano e com 
muita exposição solar (no míni-
mo, meio dia de sol). Em termos 
de solo, é importante verificar o 
pH da terra (enquanto algumas 
flores requerem um solo ácido, 
outras preferem solo alcalino, 
mas existem flores que subsis-
tem bem em ambos os tipos de 
solo); que tipo de nutrientes 
possui e qual o seu nível de hu-
midade – conhecer as caracte-
rísticas da terra com a qual vai 
trabalhar vai facilitar a escolha 
de flores que são apropriadas 
para o terreno em questão. Se 
for a sua primeira experiência 
em matéria de jardinagem, co-
mece por plantar uma pequena 
área (cerca de 1m20cm por 3 
metros) que é fácil de manter 
inicialmente e que pode ser 
aumentada no caso de assim 
desejar. Certifique-se também 
que o seu jardim esteja próximo 
de um ponto de água acessível, 
para tornar a rega mais prática.

Flores de todas 
as cores 
Escolher flores e plantas 

para um jardim obedece a vá-
rios critérios, a começar pelos 
dois tipos de flores existentes 
– anuais (aquelas cuja espe-
rança de vida se esgota num 
ano) e perianuais (aquelas que 
sobrevivem ao Inverno e vol-
tam a nascer na Primavera). 
Para além disso, plantar flo-
res também depende do estilo 
de jardim que quer conseguir, 
quais as cores dominantes que 
pretende ter, qual o orçamen-
to disponível, se quer apostar 
exclusivamente em flores que 
requerem pouca manutenção 
ou não se importa de arriscar 
com flores que requerem mais 

cuidados. Uma análise a todas 
estas questões vai ajudá-lo a 
decidir quais as melhores flores 
para o seu jardim e permitir o 
sucesso do mesmo nos meses e 
anos vindouros.

Preparação do solo 
O sucesso de um jardim de 

flores também depende da sua 
preparação prévia, ou seja, para 
evitar ervas daninhas e outros 
intrusos no seu futuro jardim, 
o solo deve ser cuidadosamente 
limpo de todo o tipo de ervas, 
raízes e lixo. A terra deve ser 
bem remexida para, de segui-
da, incorporar-se um bom adu-
bo no solo. Depois do adubo ser 
bem incorporado na terra, esta 
deve ser alisada por completo 
e regada. Para facilitar a plan-
tação das flores, pode aprovei-
tar o solo liso para “desenhar”, 
com recurso a um pau, o layout 
do seu jardim, ou seja, a forma 
como quer dispor as diferentes 
flores. Saiba, por exemplo, que 
as plantas mais altas devem ser 
colocadas na parte de trás do 
jardim, as médias ao meio e as 
mais pequenas ou rastejantes, 
na parte da frente do jardim. 
Delimitar o jardim com pedras 
ou outros objetos não torna 
apenas o jardim mais apelati-
vo e bonito, como previne que 

a terra do seu jardim escorra 
sempre que chover. Para além 
disso, criar uma borda para o 
jardim também evita que este 
seja “atacado” por ervas dani-
nhas que possam vir de outras 
zonas do terreno.

Plantar as flores 
Escolhidas as flores e pre-

parado o terreno, se optou por 
plantar as flores com recurso a 
sementes, deve seguir as ins-
truções de plantação na emba-
lagem das mesmas. Se optou 
por plantas envasadas/estacas, 
deve começar por fazer um bu-
raco no solo que seja duas ve-
zes maior que o vaso em que a 
flor se encontra e cerca de 6 ou 
7 centímetros mais profundo 
do que o vaso. No fundo do bu-
raco coloque uma camada de 
cerca de 6 ou 7 centímetros de 
compostagem ou adubo, o que 
ajudará a alimentar as flores 
nas primeiras semanas. Encha 
o buraco com água e espere 
que a terra a absorva, depois 
coloque a flor dentro do mes-
mo. Volte a encher o buraco 
com água e comece a cobri-lo 
com terra até chegar ao topo 
do buraco. Repita para todas 
as flores que plantar e, no final, 
regue todo o jardim e admire o 
seu trabalho. 

Muita gente investe na 
decoração, e, depois, não sabe 
como manter móveis e outros 
acessórios com cara de novos. 
E mais: desconhece dicas casei-
ras (algumas do tempo da vovó!) 
que fazem verdadeiros mila-
gres. O segredo está em lançar 
mão de produtos que estão ao 
alcance de todos, muitas vezes, 
na despensa da cozinha de casa. 
O vinagre, por exemplo, é ótimo 
para limpar tapetes, carpetes e 
remover o mofo dos azulejos. 
Quando usado na limpeza de 
janelas, deixa os vidros limpos, 
sem gorduras ou manchas.

Receitas caseiras deixam móveis e acessórios com cara de novos
O ideal é usar vinagre 

branco ou de maçã que, de que-
bra, ainda conferem um chei-
rinho agradável. Aliás, se este 
for o objetivo, recomenda-se 
colocar uma ou mais bacias de 
vinagre no ambiente. O re-
sultado poderá ser sentido em 
pouco tempo.

Outra solução barata e efi-
caz, o sal tem mil e uma utili-
dades, inclusive o de retirar 
manchas de gordura e vinho 
tinto do tapete. No primeiro 
caso, deve-se usar sal e álcool 
(na proporção de uma colher de 
chá de sal para quatro de álco-

ol) e esfregar bastante para, em 
seguida, enxaguar com água. 
No segundo, o primeiro passo 
é secar o vinho derramado e 
pulverizar a área com sal, que 
deve descansar por 15 minutos. 
Por fim, é preciso limpar toda 
a área com a mistura de uma 
xícara de vinagre e uma xícara 
de água.

Outra opção para deixar a 
casa brilhando é usar limão. A 
fruta pode ser usada para reti-
rar ferrugem de talheres e peças 
de alumínio, além de ser um óti-
mo lustrador de móveis, quando 
misturado com óleo de cozinha.

Não confunda velho com 
envelhecido. O efeito envelhe-
cido é uma forma de renovar 
os móveis que você já não gos-
ta mais ou que estão um pouco 
desgastados para convertê-los 
em móveis com estilo, elegan-
tes e com um ar renovado. Por 
isso, é importante saber como 
conseguir o efeito envelhecido 
em seus móveis com diferentes 
técnicas. Essa técnica com tinta 
em aerossol é pouco comum, já 
que normalmente a tinta é apli-
cada com pincel. Mas os novos 
sprays fizeram com que essa 
técnica ganhasse força, já que 
permitem uma aplicação preci-
sa e limpa. 

Será necessário:
Tinta metálica dourada
Spray marfim
Cera incolor para móveis
Álcool
Papel absorvente
Pincéis pequenos
Tecido de algodão
 
Lembre-se que, para qual-

quer tipo de trabalho em casa, 
deve-se preparar a área de tra-
balho protegendo a superfície 

O efeito envelhecido é uma forma de renovar os móveis que você já não 
gosta mais ou que estão um pouco desgastados para convertê-los em 
móveis com estilo

Com dar um efeito 
envelhecido para os móveis 

e se protegendo com luvas de 
látex e máscara. Agora você 
já está preparado para colocar 
mãos à obra:

1.  Limpa a superfície do 
móvel com um pano malhado 
em álcool (utilize um pano que 
não solte fiapos)

2.  Pinte com tinta metali-
zada dourada e deixe secar.

3.  Aplique a cera com aju-
da de um pincel nas áreas que 
não quiser envelhecer (normal-
mente colocamos nas molduras, 
esquinas ou detalhes que o mó-
vel tenha)

4.  Pulverize a tinta spray 
com rápidas passadas, dessa 
forma evitará gotejamento.

5.  Quando secar, passe o 
papel de cozinha onde foi apli-
cada a cera. Nessas áreas a tinta 
não vai se fixar e será mais fácil 
retirá-la.

Dessa forma conseguirá 
um resultado envelhecido, dan-
do a seus móveis um efeito di-
ferente e elegante. Essa técnica 
com spray é ideal para moldu-
ras de resina que não usa mais 
ou gaveteiros de madeira. 

Mas, se o problema não 
for a decoração, e sim os inse-
tos que teimam em fazer parte 
dela, a receita certa é a de álcool 
com cravo-da-índia. O ideal é 

que a mistura fique pelo menos 
três dias em descanso para que 
o álcool absorva o perfume da 
especiaria. Para usá-la, use um 
borrifador.

O ideal é usar vinagre branco ou de maçã que, de quebra, ainda confe-
rem um cheirinho agradável
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Geral

Os jardins embelezam, 
trazem tranquilidade e são 
uma forma de o homem se re-
conciliar com a natureza. O 
crescimento da implantação 
de jardins nas residências, em-
presas e áreas públicas oferece 
oportunidades para pessoas 
das mais diferentes idades e 
condições, as quais têm trans-
formado a jardinagem em uma 
atividade profissional com for-
te apelo econômico e social.

Existe uma grande de-
manda de serviços nesta área. 
Em primeiro lugar, pelos jar-
dins residenciais de diversos 
portes e também por jardins 
de empresas, além, é claro, dos 
jardins públicos, onde o profis-
sional é terceirizado. Em sín-
tese, a necessidade de beleza e 
conservação tem valorizado o 
trabalho de um bom jardineiro.

É nesse contexto que surge 
a necessidade da prestação de 
um serviço especializado, para 
fazer frente a uma demanda 
cada vez maior e mais exigente. 
Esse fato vem impulsionando o 
setor de prestação de serviços, 
tanto nas frentes de planeja-
mento, como de implantação e 
manutenção de jardins, em di-
versas regiões do país.

Ferramentas para 
jardinagem

A primeira habilidade do 
profissional jardineiro deve ser 
os instrumentos de trabalho e 
saber sua serventia. Esses são 
específicos e variam de acordo 
com a natureza do serviço a ser 

Jardineiro precisa saber técnicas 
de poda, plantio e conservação

realizado. Dessa forma, para o 
preparo do terreno e a implan-
tação do jardim será preciso 
utilizar determinadas ferra-
mentas, e para os trabalhos ro-
tineiros de manutenção serão 
necessárias outras. No entanto, 
existem ferramentas de uso co-
mum e que são fundamentais 
em todas as etapas de trabalho, 
como enxadas, pás, tesouras de 
poda e outras.

Correção do solo
Para a implantação de um 

jardim, primeiramente deve-se 
preparar o terreno – realizar 
capina de limpeza, fazer a dre-
nagem ou aeração e, também, 
o nivelamento das áreas, de 
acordo com o que for estabe-
lecido no planejamento. Além 
disso, devem ser feitas as mar-
cações das vias de acesso e ou-
tros trabalhos, como sistemas 
de irrigação, iluminação, entre 
outros. Só então devem ser ini-
ciados os trabalhos de implan-
tação propriamente ditos. No 
preparo para o plantio faz-se a 
correção do solo, uma vez que 
suas características físicas e 
minerais influenciam direta-
mente no desenvolvimento das 
plantas.

Plantio
Plantar corretamente as 

mudas determina seu bom de-
senvolvimento, pois essas pre-
cisam de espaço e de estarem 
bem enraizadas para cresce-
rem saudáveis. O plantio pode 
ser realizado em linha, cantei-

ros, ou em vaso, dependendo da 
espécie plantada e do propósito 
do jardim. Seja em cova ou em 
canteiros, é importante fazer a 
rega da área, molhando bem o 
solo na fase de estabelecimen-
to das mudas. Não pode faltar 
água para que as plantas pos-
sam se desenvolver mais rápi-
do.  

 Adubação
Para a boa manutenção 

dos jardins, a fertilização deve 
ser cíclica e feita aplicando-se 
os macro e micronutrientes 
por meio de adubação em co-
bertura ou pulverização foliar. 
Isso é realizado para suprir 
permanentemente as necessi-
dades nutricionais das plantas 
durante todo o seu ciclo anual.

Nessa atividade podem ser 
utilizados tanto adubos quí-
micos quanto orgânicos. Não 
existe um que seja considerado 
mais eficiente, por isso, dê pre-
ferência a ambos, uma vez que 
a presença de um complementa 
a ação do outro.

Poda 
Basicamente, um jardim 

precisa de três tipos de podas: 
a poda de limpeza, feita ao lon-
go de todo o ano, em qualquer 
época, desde que as plantas 
mostrem que é necessária; a 
de formação, visando dar for-
ma adequada às plantas; e a de 
produção, feita para reduzir a 
copa ou folhagem, resultando 
em maior produção de flores ou 
frutos.

Para a implantação de um jardim, primeiramente deve-se preparar o terreno – realizar capina de limpeza

Ingredientes 
8 coxas e sobrecoxas de 

pato
1 xícara (café) de azeite
1 colher (sopa) de alho pi-

cado
1 xícara (chá) de alho-poró 

picado
1 xícara (chá) de cebola pi-

cada
1 xícara (chá) de azeitona 

preta picada
1 xícara (chá) de pimentão 

vermelho picado
2 xícaras (chá) de linguiça 

calabresa picada em meia-lua
1 xícara (café) de vinho 

tinto
1 xícara (chá) de molho 

shoyu
1 colher (sopa) de açafrão 

curry
1 colher (café) de açafrão 

tradicional
2 xícaras (chá) de arroz

Modo de preparo
Refogue no azeite: o alho, 

alhoporó, pimentão e a cebola 
picada.

Em seguida, coloque as 8 
coxas e sobrecoxas de pato e 
despeje o vinho tinto, o molho 
shoyu e o açafrão.

Misture tudo e deixe dou-
rar.

Após dourar, despeje água 
aos poucos.

Depois de cozido, separe o 

Como fazer o arroz de pato 

Refogue separadamente o arroz 
com uma xicara de café de óleo, 
junto com a porção de linguiça ca-
labresa picada, misture bem

pato do caldo e desfie. Reserve 
o caldo.

Refogue separadamente o 
arroz com uma xicara de café 
de óleo, junto com a porção de 
linguiça calabresa picada, mis-
ture bem.

Acrescente o pato desfiado 
picado e o caldo e deixe cozi-
nhar por mais 25 minutos em 
fogo médio.

Depois de pronto, adicione 
salsa picada por cima e sirva.

Obs: Para acelerar o cozi-
mento do pato, você pode co-
zinhar na panela de pressão, 
utilizando o mesmo modo de 
preparo, refogando o pato com 
os temperos e cozinhando na 
pressão de 10 a 15 minutos

Sirva este molho com roli-
nho primavera, wonton, frango 
ou com legumes. Se você dese-
jar um molho mais grosso, adi-
cione 1/4 de colher de chá de 
amido diluído em 3 colheres de 
sopa de água. Essa receita ren-
de uma xícara de molho. 

Ingredientes 
1 colher (chá) de amido de 

milho
5 colheres (sopa) de vina-

gre de arroz
2 colheres (chá) de óle
150 ml de suco de abacaxi
2 colheres (sopa) de ket-

Receita prática de molho agridoce

chup
3 colheres (sopa) de açúcar 

mascavo
Sal a gosto

Modo de preparo 
Em uma panela pequena, 

em fogo baixo, dilua o amido de 
milho no vinagre. Use um bate-
dor de arame para poder mis-
turá-los bem. Em seguida, adi-
cione o óleo, o suco de abacaxi, 
o ketchup, o açúcar mascavo e o 
sal. Continue usando o batedor 
de arame para mexer os ingre-
dientes até que o molho esteja 
bem quente.

Sirva este molho com rolinho primavera, wonton, frango ou com legu-
mes
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Ingredientes 
1 pacte de macarrão espa-

guete nº 03
caldo de 1 dúzia de laranjas
2 pimentões
3 cebolas médias
5 a 6 tomates médios ma-

duros
1 creme de leite (200 g )
5 dentes de alho
azeite
sal e plimenta a gosto
1 kg de peito de frango co-

zido e desfiado ou 1 kg de carne 
moída cozida ao molho verme-
lho

Modo de preparo
Cozinhe e desfie o frango.

( reserve-o)
Se preferir a carne, refo-

gue-a com tempero a gosto, 

Macarrão com laranja 

É importante bater no liquidificador o caldo das laranjas, os tomates, 
cebolas e os pimentões 

cebola e extrato de tomate.( 
deixe-a meio úmida)

Bata no liquidificador o 
caldo das laranjas, os tomates, 
cebolas e os pimentões. Colo-
que no fogo e deixe ferver por 
10 minutos. ( Se esse caldo for 
pouco, acrescente um pouco de 
água, pois deve cobrir todo o 
macarrão)

Cozinhe 1 kg de macarrão
Refogue-o (vasilha grande 

para misturar todos os ingre-
dientes) no azeite e no alho e 
sal. (acrescente pimenta, se 
preferir)

Misture a carne e o caldo já 
fervido e sem coar. (Mexa)

Desligue o fogo e acrescen-
te o creme de leite ( de latinha)

Sirva quente e bem molha-
dinho.

Nos últimos anos, chefs do 
mundo todo passaram a olhar 
com mais carinho para a gas-
tronomia da América Latina. 
A região Andina, formada por 
países como Peru, Equador, 
Venezuela e Colômbia, está es-
pecialmente na mira de muitos 
deles.

Se antes nossos olhos esta-
vam todos voltados para a gas-
tronomia francesa, italiana ou 
para a cozinha mediterrânea, 
o mundo agora também sabe 
reconhecer o valor dos sabores 
latinos.

A Gazeta selecionou duas 
receitas especiais da gastrono-
mia peruana.

Arroz chaufa
O arroz chaufa é uma das 

mais tradicionais receitas da 
culinária peruana. Ela foi de-
senvolvida pelos imigrantes 
chineses que desembarcaram 
no Peru no século XIX, e é uma 
fusão das gastronomias orien-
tal e andina.

O arroz chaufa é uma ex-
celente opção para surpreender 
o paladar daqueles que gostam 
de comida oriental, mas dese-
jam explorar os mistérios do 
Peru. Veja como é fácil prepa-
rá-lo:

Ingredientes
300g de carne bovina ou de 

frango;
molho shoyu;
1 cebola grande cortada 

em cubos pequenos;
2 xícaras de arroz cozido;
omelete de 2 ovos;
azeite;

Receitas especiais da 
culinária peruana

O arroz chaufa é uma excelente opção para surpreender o paladar da-
queles que gostam de comida oriental

especiarias a gosto para 
temperar.

Modo de preparo
Corte a carne em cubos de 

tamanho médio e deixe-a ma-
rinar no shoyu. Enquanto isso, 
corte o omelete em tirinhas 
e refogue a cebola junto com 
as especiarias (recomenda-se 
gengibre e alho) em um wok.

Quando a carne tiver pe-
gado o tempero, frite-a junto 
com o refogado da cebola. Por 
fim, junte o arroz e o omelete e 
misture bem. Adicione o molho 

shoyu, misture mais um pouco 
e pronto! Seu arroz chaufa já 
pode ser servido.

Papa a la huancaína
A papa a la huancaína é um 

prato tradicional da região de 
Junín, localizada no centro do 
Peru. É, assim como o arroz 
chaufa, uma das mais tradicio-
nais receitais da culinária pe-
ruana, e seu preparo também é 
bastante simples:

Ingredientes
500g de batata;
200g de queijo fresco;
500 ml de leite;
1/2 pacote de bolacha água 

e sal;
1 pimenta amarela;
1 dente de alho;
1/4 de cebola;
azeite;
4 ovos cozidos;
4 azeitonas pretas
alface.

Modo de preparo
Cozinhe as batatas descas-

cadas e, depois de resfriá-las, 
corte em rodelas. Doure a ce-
bola, o alho e a pimenta e leve 
tudo ao liquidificador junto 
com o queijo e os biscoitos pi-
cados. Vá acrescentando leite 
aos poucos, batendo até formar 
uma pasta. 

Monte o prato em uma tra-
vessa, colocando primeiro as 
folhas de alface. Acrescente as 
rodelas de batata com o molho 
por cima e decore com ovos e 
azeitonas. Para finalizar, regue 
tudo com azeite. 

A papa a la huancaína é um prato tradicional da região de Junín, locali-
zada no centro do Peru

É comum relacionar o con-
sumo de peixes a uma maior 
inteligência, mas cientistas da 
Universidade de Illinois, dos 
Estados Unidos, descobriram 
outros três alimentos que cum-
prem a função. Ainda, são óti-
mos para a saúde do cérebro e 
da boa memória. O trio é for-
mado por espinafre, brócolis e 
gema de ovos.

Os três poderosos alimen-
tos citados na pesquisa são ri-
cos em luteína, um composto 
que preserva o que os cientistas 
chamam de “inteligência cris-
talizada”. De acordo com o es-
tudo, os adultos que têm altos 
níveis de luteína, são mais ca-
pazes de recuperar habilidades 

Comer brócolis, espinafre e gema de 
ovo ajuda a melhorar a memória

e informações que aprenderam 
há muitos anos. A pesquisa foi 
feita com 122 pessoas entre 65 
e 75 anos de idade, que passa-
ram por ressonância magnética, 
além de exames de sangue para 
verificar os níveis de luteína 
presentes nas amostras.

Segundo o líder da pesqui-
sa, o professor Aron Barbey, é 
possível acreditar que a luteína 
na dieta afeta diretamente a 
estrutura do cérebro, desem-
penhando um papel anti-infla-
matório ou auxiliando na sina-
lização entre as células. Estudos 
anteriores já haviam mostrado 
que o mesmo composto também 
reduz os riscos de perda de vi-
são durante o envelhecimento.


