
Como limpar a casa 
sem produtos químicos

Censo 
Agropecuário 
divulga dados 
em junho

Dia de Campo 
da Embrapa 
discute 
reconversão

Dia do Vinho 
2018 será
lançado em 
Santa Maria

pág 6

pág 3

pág 5

pág 3

pág 8 pág 6

Calzone especial 
de ricota

Deixe suas roupas com 
aparência de nova

Almanaque

Geral

Geral

Geral

Receita Almanaque
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Graciema, Linha Borghetto, Linha São Gabriel e Garibaldina 

Produtores do Ceará da 
Graciema já preparam 
a próxima safra da uva

Vinícius Carraro e seu pai Volmir, já iniciaram a poda seca nos 13 ha de vinhedos de sua propriedade. A pequena Gabriela 
acompanha atenta a movimentação. Páginas 3 e 4
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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 primeira Delegacia de 
Polícia Especializada na Re-
pressão aos Crimes Rurais 
e Abigeato (Decrab) do Rio 
Grande do Sul iniciou suas 
atividades nesta sexta-feira 
(13). A unidade é sediada em 
Bagé. De acordo com a Secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado (SSP), os índices de 
abigeato reduziram 25,5% no 
Rio Grande do Sul no último 
ano, em relação a 2016. Mui-
to disso se deve ao trabalho 
específico desenvolvido pelas 
forças policiais, como a força-
-tarefa da PC e as patrulhas 
rurais da Brigada Militar.

Para a instalação da De-
crab, o governo adquiriu e re-
formou um imóvel. Os recur-
sos utilizados são oriundos do 
Fundo Especial de Segurança 
Pública (FESP). As Decrabs 

Inaugurada a primeira Delegacia de 
Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato

foram criadas por decreto, 
em 2017, e fazem parte de um 
esforço da Segurança Públi-
ca estadual em especializar 
as rotinas de investigação, 
visando a diminuição dos in-
dicadores de criminalidade 
– a exemplo do que vem sen-
do realizado com as delega-
cias especializadas em crime 
de lavagem de dinheiro. As 
unidades irão exercer as ati-
vidades de polícia judiciária 
ligadas aos crimes de abige-
ato e demais crimes patrimo-
niais relacionados à atividade 
rural, especialmente os que 
tenham por objeto material 
insumos, defensivos e maqui-
nários agrícolas. As outras 
delegacias serão instaladas 
nos municípios de Camaquã, 
Santiago, Cruz Alta e Rosá-
rio do Sul.
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A estimativa do valor 
bruto da produção (VBP) na 
agropecuária, com base em 
informações de março, in-
dicam valor de R$ 530,1 bi-
lhões, 3,7% abaixo do obtido 
em 2017, de acordo com o 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). No entanto, o minis-
tério projeta uma  tendência 
de recuperação, pois os dados 
têm indicado sinais de au-
mento do valor com o passar 
dos meses.

Embora tenha havido re-
dução do valor em fevereiro 
na comparação com o mês 
anterior, março já apresen-
tou variação positiva sobre 
fevereiro. Isso pode indicar 
tendência de recuperação do 
valor no decorrer do ano, de 
acordo com José Garcia Gas-
ques, coordenador-geral de 
Estudos e Análises da Secre-

Rio Grande do Sul está entre os cinco estados com maior va-
lor de produção do Brasil

Laranja puxa queda da estimativa de 
Valor da Produção Agropecuária de 2018

taria de Política Agrícola do 
MAPA.

Os melhores resultados 
são os de algodão, com au-
mento de 20,9% em relação 
ao ano passado, cacau, 8,7%, 
mamona, 68,5%, soja, 3,8%, 
batata-inglesa, 3,4%, café, 
2%, tomate, 32,7% e trigo, 
37,3%. Todas essas variações 
são em termos reais (descon-
tada a inflação).

Outro grupo de produtos 
tem apresentado redução de 
valor, entre os quais desta-
cam-se o arroz, cana-de-açú-
car, café, milho, laranja, man-
dioca. Como representam 
parte expressiva do valor da 
produção total, têm forçado 
para baixo o VBP deste ano. 
Esse efeito foi ampliado pela 
redução de valor da carne de 
frango, carne suína, e leite, 
que também estão tendo pior 
desempenho.

Os dados regionais mos-
tram que o Centro-Oeste 
lidera as demais regiões na 
geração de valor da produção, 
seguida pelo Sul, Sudeste, 
Nordeste e Norte. Entre os 
estados, Mato Grosso, Para-
ná, São Paulo, Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul são os cin-
co com os maiores valores da 
produção neste ano.

De 18 de maio a 3 de ju-
nho, a região Uva e Vinho da 
Serra Gaúcha, Porto Alegre, o 
Vale Central Gaúcho, a Cam-
panha Gaúcha o Vale do São 
Francisco, no nordeste brasi-
leiro e o Roteiro de São Ro-
que, a 60 quilômetros de São 
Paulo se unem para celebrar, 
com mais de 300 atrações si-
multâneas, o Dia do Vinho 
2018. Para lançar o evento 
e apresentar a programação 
deste ano, a cidade escolhida 
foi Santa Maria, referência no 
Vale Central Gaúcho.

“O Dia do Vinho, desde 
a origem, celebra a cultura, 
a história e a produção viti-
vinícola de maneira integra-
da por todo o Brasil. As mais 
diversas regiões do país se 
unem e oferecem durante o 
mesmo período uma série de 
atividades especiais, eventos, 
jantares e almoços harmoni-

Dia do Vinho 2018 será lançado em Santa Maria
zados, cursos de degustação, 
promoções e, principalmente, 
descontos.”, explica o presi-
dente do Instituto Brasileiro 
do Vinho (Ibravin), Oscar Ló.

“É um período estratégi-
co para se abastecer as adegas 
de casa com excelente custo-
-benefício. Saímos do início 
do ano, quando estão em alta 
os espumantes, mas ainda não 
chegamos no inverno, quando 
o mercado pede mais vinhos 
tranquilos. É uma meia esta-
ção. Então, as vinícolas estão 
cheias de descontos que, de-
pendendo das linhas e produ-
tos, podem passar dos 30% e 
chegar a 50%. Ou oferecem 
promoções em que, levando 
maior quantidade de garra-
fas, se chega a pagar metade 
do valor inicial da bebida”, 
enfatiza o presidente do Ibra-
vin.

“A expectativa é de um 

incremento de 10% na ge-
ração de negócios ligados ao 
enoturismo e à gastronomia 
nos mais de 200 empreendi-
mentos integrados à progra-
mação do Dia do Vinho, em 
todas estas regiões”, avalia o 
presidente do Sindicato Em-
presarial de Gastronomia e 
Hotelaria (Segh) da Região 
Uva e Vinho, Vicente Perini.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (Ibge) 
vai divulgar o resultado pre-
liminar do Censo Agrope-
cuário Brasileiro em julho. 
A informação foi anunciada 
durante evento realizado na 
Câmara dos Deputados na úl-
tima semana.

De acordo com o Supe-

Censo Agropecuário será divulgado em junho
rintendente Técnico da CNA, 
Bruno Lucchi, que acompa-
nhou o evento, a Confedera-
ção atuou de maneira direta 
na mobilização de parlamen-
tares para a aprovação da 
emenda que destinou recur-
sos para a realização do censo, 
após 11 anos da última pes-
quisa que ocorreu em 2006.

“Com a divulgação dos 
dados, teremos a possibilida-
de de criar alguns indicadores 
específicos sobre o setor e uti-
lizá-los de maneira estratégi-
ca na implantação de políticas 
públicas para, por exemplo, 
aumentar a competitividade 
da agropecuária brasileira”, 
afirmou Lucchi.

Junto com outras entida-
des, a CNA também mobili-
zou produtores rurais sobre a 
importância de responderem 
a pesquisa. O Censo agrope-
cuário já alcançou mais de 5 
milhões de estabelecimentos 
rurais em todo o país, abran-
gendo uma área de mais de 
340 milhões de hectares.

Segundo o gerente téc-
nico do Censo Agropecuário, 

Antônio Florido, a coleta da-
dos em que os recenseadores 
percorrem os imóveis rurais 
está praticamente encerrada.  
“Até o final de abril, vamos 
retornar a campo para a re-
visão de alguns dados e che-
cagem da veracidade de algu-
mas informações”, destacou.

Entre os dados que serão 
divulgados estão informa-
ções sobre a caracterização 
de produtores, de estabeleci-
mentos, do uso da terra, irri-
gação, quantidade de animais 
e quantidade produzida dos 
principais produtos da agro-
pecuária.

O presidente do Ibge, 
Roberto Olinto, afirmou que 
os dados obtidos no censo 
possibilitam conhecimento 
sobre hábitos e distribuição 
da população. “É um dos itens 
para atender uma agenda de 
desenvolvimento sustentável, 
estabelecida pelos países que 
fazem parte das Nações Uni-
das. Isso representa uma base 
de uma série de indicadores 
para o desenvolvimento sus-
tentável”, pontuou.

A segunda edição do Jan-
tar Ítalo Gaúcho Pampa Pie-
tá, promovida pelo Circolo 
Trentino de Bento Gonçalves, 
já tem data marcada: 23 de ju-
nho. O evento, que acontecerá 
no CTG Laço Velho,  marcará 
também o encerramento do 
Festival de Cinema de Bento 
Gonçalves. Os ingressos estão 
à venda com integrantes do 
Circolo Trentino e do CTG. 

5ª Polenta & Vin
O Circolo Trentino tam-

bém divulgou a data para o 5° 
Jantar Polenta & Vin, marca-

Jantar Ítalo Gaúcho marca 
encerramento do Festival de Cinema

do para o dia 19 de maio, no 
Vale dos Vinhedos. O evento 
celebra a 4ª Semana da Cul-
tura e da Arte Italiana. No 
cardápio, polenta recheada, 
brustolada, fortáia, pien, ra-
dicci com bacon, galeto, carne 
de porco e vinho. A animação 
da noite ficará por conta do 
Grupo Nani. 
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Vinícius Carraro, de 30 
anos, segue os passos do pai, 
Volmir Carraro, de 63 anos, 
na produção de uva na pro-
priedade da família, na Linha 
Ceará da Graciema, no Vale 
dos Vinhedos. Com uma área 
de 13 hectares plantadas da 
fruta no total (9 hectares de-
les e 4 hectares arrendados), 

Pai e filho, produtores rurais da Linha Ceará da         Graciema, se preparam para a próxima safra da uva
Família Carraro trabalha na fase de amarração para garantir colheita de sucesso igual às duas últimas safras

ambos trabalham para que a 
safra de 2019 seja de suces-
so, assim como nas de 2017 e 
2018. “ Nesta safra colhemos 
24% a menos que no ano pas-
sado, totalizando 260 mil qui-
los de uva. No entanto, a qua-
lidade e a graduação foram 
melhores”, avalia Vinícius.

As variedades plantadas por eles, que apenas cultivam 
uva, são: BRS-Cora, Lorena, 
Isabel, Niagara, Zeperina, 
Couderc,Bordô e Violeta e vi-
níferas: Ruby Cabernet, Tre-
bbiano Toscano, Riesling Itá-
lico. São aproximadamente 
destinados 2,5 hectares para 
a produção de uvas para vinho 
e 10,5 para sucos. Os Carraro 
são associados à Cooperativa 
Vinícola Aurora.

“No momento estamos 
despontando para fazer a 
amarração, para em julho co-

meçarmos as podas. E sempre 
tem trabalho a mais, como 
podar os plátanos, limpar os 
parreiras, passar veneno e ro-
çar”, explica o produtor.

Herança de família
Apenas Vinícius e Volmir 

trabalham nas videiras. Na 
época da poda eles contratam 
temporariamente duas pesso-
as para ajudar e na  colheita, 
cerca de 13 safristas. O filho 
comenta que não pensa em 
sair do interior. “Trabalho 

desde pequeno na colônia 
e não penso em deixar. Eu 
gosto do meu trabalho e 
tenho amor pelas videiras. 
Não posso me queixar por-
que tudo o que tenho vem 
do meu trabalho com elas”, 
diz.

Este amor pelo traba-
lho rural, passado de Volmir 
para o filho, reflete na pe-
quena Gabriela, de 5 anos. 
“Sou casado com a Kasly e 
temos uma filha de 5 anos. 
Ela adora subir na colônia, 
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Pai e filho, produtores rurais da Linha Ceará da         Graciema, se preparam para a próxima safra da uva
Família Carraro trabalha na fase de amarração para garantir colheita de sucesso igual às duas últimas safras

Com o apoio da Coo-
perativa Vinícola Aurora, a 
Embrapa Uva e Vinho pro-
move na próxima quarta-feira 
(18), o Dia de Campo sobre 
Reconversão de Vinhedos na 
propriedade de Vinícios Dall 
Oglio, no distrito de Faria 
Lemos, em Bento Gonçalves. 
O evento trará informações 
sobre as providências que de-
vem ser tomadas pelo produ-
tor com relação ao manejo de 
solo, de pragas e de doenças 
em vinhedos com ocorrência 
de declínio e morte de plan-
tas.

Além disso, apresentará 
os cuidados necessários com a 
sanidade de mudas para o re-
plantio dessas áreas. 

As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas via te-

Embrapa Uva e Vinho promove Dia de 
Campo sobre reconversão de vinhedos

lefone (54) 3455-8087, pelo 
e-mail uva-e-vinho.eventos@
embrapa.br ou por mensagem 
de whatsapp para o número 
(54) 99629-7194.

 
Programação
13h30 – Recepção e 

Abertura
13h45 – Estação 1: Ma-

nejo das doenças em vinhedos 
em reconversão

14h45 – Estação 2: Ma-
nejo do solo na reconversão 
de vinhedos

15h45 – Estação 3: Iden-
tificação e manejo das pragas 
em vinhedos

16h45 – Estação 4: Mu-
das de qualidade para recon-
versão de vinhedos

17h30 – Encerramento

mas não sei dizer o que ela vai 
querer ser quando crescer. 
Amor ela tem pelas parreiras 
e sempre mostramos a reali-
dade para ela, que tudo o que 
temos é por causa da uva”, 
conta Vinícius.

Dificuldades
Apesar de gostar do que 

faz, o agricultor pontua algu-
mas dificuldades enfrentadas 
no meio rural. “ Temos mui-
tos gastos e o preço da uva 
não é justo . Não tem incen-

tivo do governo para o preço 
da uva e, ao invés de aumen-
tar, só baixam os preços. Já os 
insumos agrícolas estão cada 
vez mais caros. Por isso que 
muitos agricultores não con-
seguem dar a volta e acabam 
abandonando ou vendendo as 
suas propriedades” lamenta .

“É sofrido , ficamos no ca-
lor e no frio trabalhando, es-
tamos no meio de agrotóxicos 
e nossa saúde está exposta. 
Corremos riscos também pelo 
manuseio de tratores agrí-
colas, porque nossas terras 
têm morros, costeiras, sem-
pre temos que conduzir com 
cuidado e às vezes levamos 
sustos”, acrescenta. “Mesmo 
assim, no final da colheita, é 
gratificante ver o resutlado 
de nosso trabalho todo de um 
ano todo”.

Por outro lado, diferente 
de muitos morados do inte-
rior de Bento Gonçalves, Vi-
nícius comemora a localiza-
ção privilegiada. “O asfalto 
passa na frente da minha casa 
e estamos a 3 km apenas da 
cidade, portanto não temos 
dificuldades para escoar a sa-
fra”, relata.
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Com a chegada do frio, é 
hora de tirar as blusas de lã e 
malha que estavam no fundo 
do armário. Para evitar uma 
compra grande de novas rou-
pas, a dica é tirar bolinhas 
daquela blusas mais antigas-
-ou nem tanto- que estavam 
prestes para ir para a pilha a 
doação.

As indesejáveis bolinhas 
aparecem quando as fibras 
do tecido sofrem atrito umas 
com as outras e, como resul-
tado, acabam se rompendo e 
formando pequenas saliên-
cias. Geralmente, ao usarmos 
e lavarmos uma determinada 
peça de roupa repetidas vezes, 
abrimos brecha para o surgi-
mento do problema. 

Remova bolinha
com esponja 
abrasiva
A combinação de lixa e 

Deixe roupas com a aparência de novas com 
a remoção de bolinhas do tecido

esponja deixa esse produto 
extremamente flexível. Po-
de-se encontrar esse item em 
preços bem acessíveis em lojas 
de materiais de construção.

Lâmina de barbear
Use a versão descartável 

para passar no tecido já es-
tendido sobre uma superfície 
plana. Com uma das mãos, 
mantenha a área a ser traba-
lhada esticada a fim de evitar 
que a lâmina acabe cortan-
do o item a ser salvo. Faça 
movimentos suaves e curtos 
direcionados para cima. As 
primeiras raspadas devem ser 
feitas com o mínimo contato 
possível. Você pode ir aumen-
tando a intensidade do lixa-
mento conforme o necessário.

Procure usar uma lâmi-
na nova e afiada. Assim você 
garante um resultado melhor. 
Se o aparelho de barbear tiver 
fitas hidratantes ou restos de 

sabonete ou outros produtos, 
o atrito do instrumento com a 
roupa causará o aparecimen-
to de mais bolinhas em vez de 
removê-las.

Quando você já puder ver 
uma quantidade considerável 
de bolinhas amontoadas, é 
hora de tirá-las com fita ade-
siva forte (daquelas usadas 
para selar caixas de papelão). 
Forme um anel grande com 
a parte grudenta para fora.
Aperte o local cheio de sali-
ências com a fita a fim de re-
movê-las. Faça um novo anel 
adesivo assim que o primeiro 
já estiver saturado. Na falta 
de fita adesiva, você pode im-
provisar com fita crepe.

Aproveite bobes para
cabelo com velcro
Esses acessórios de beleza 

são bastante suaves, o que os 
torna uma ótima opção para 
recuperar tecidos delicados, 
tais como a lã e a caxemira. 
Estenda a peça sobre uma 
superfície plana e mantenha 
a área a ser trabalhada bem 
esticada. Coloque o bobe so-
bre a região desgastada e, em 
seguida, role-o com cuidado 
para cima e depois para fora 
da roupa. Continue a opera-
ção até que toda a região este-
ja livre das saliências, as quais 
ficarão retidas no velcro. Re-
tire as bolinhas acumuladas e 
então recomece o processo em 
outra parte afetada.

Os químicos: 
inimigos da saúde
O problema principal de 

todos os produtos de limpeza 
que compramos no supermer-
cado é que eles apresentam 
componentes nocivos para a 
saúde, como o fato de serem 
sintéticos ou petroquímicos. 
Ao inalarmos estes compo-
nentes podemos nos intoxicar 
ou apresentar reações alérgi-
cas.

Existe uma doença popu-
lar entras as donas de casa e 
pessoas que realizam limpeza 
em casas e escritórios que in-
clui eczemas nos dedos, mãos 
e braços, dermatite alérgica, 
transtornos respiratórios, hi-
persensibilidade, etc. Isto é 
devido à exposição excessiva a 
estes produtos sem a utiliza-
ção de luvas ou máscaras.

Também é importante 
mencionar os milhões de to-
neladas de detergentes que 
terminam nos rios e mares do 
planeta, trazendo um impacto 
muito grande para a nature-
za. Quanto mais “rápida” é a 
ação de um desinfetante ou 
limpador, mais químicos ele 
contém, ou seja, mais tóxico 
ele é. É preciso tomar cuidado 
com os produtos que são uti-
lizados na casa, ainda mais se 
tivermos crianças ou animais.

O vinagre: primeiro
aliado para limpar
sua residência
Se você quer limpar a sua 

casa de maneira natural e ca-
seira, nunca se esqueça de ter 
vinagre. O vinagre é o ingre-
diente necessário para qual-

Como limpar a casa sem usar 
produtos químicos

produtos caseiros são recomendados pois são menos prejudiciais para 
a saúde 

quer ambiente e o resultado 
é maravilhoso. Ele desinfeta, 
elimina a gordura, remove 
manchas, retira maus cheiros, 
é bactericida, elimina a ferru-
gem. Alguns usos do vinagre 
na casa são:

 Limpar com vinagre todo 
o interior da geladeira, prin-
cipalmente nos lugares onde 
está oxidado. Deixe atuar por 
uns 20 minutos e enxague 
com água morna.

Misture ¼ xícara de vi-
nagre com 4 xícaras de água 
e use para limpar os vidros, 
janelas e espelhos. Você pode 
usar papel de jornal para que 
fiquem mais reluzentes.

Misture ¼ xícara de vina-
gre com 4 xícaras de água e 1 
colherada de bicarbonato de 
sódio. Com esta preparação 
você pode limpar qualquer 
superfície.

O bicarbonato: outro 
aliado para limpar sua casa

Além de usar vinagre 
para limpar a casa, o bicarbo-
nato de sódio também é muito 
bom. Ele não irá expor você e 
sua família a tantos químicos 
provenientes dos produtos de 
limpeza habituais. É muito 
barato e pode ser obtido em 
farmácias, supermercados, 
etc. Alguns usos do bicarbo-
nato de sódio:

 Limpa os azulejos do ba-
nheiro se fosse um abrasivo 
suave, que não risca. Coloque 
um pouco de bicarbonato em 
uma esponja úmida e esfregue 
nas superfícies. Enxague bem 
e deixe secar. Se você deseja 
obter uma limpeza superior 
faça uma pasta com bicarbo-
nato, sal e água.

Porcelanatos, piso
de madeira e 
laminados
O algodão é uma opção 

razoável para este tipo de 
piso, mas a microfibra seria 
o ideal, pois facilita a limpe-
za, demanda menos esforço 
e ainda tem alta durabilida-
de. Outro ponto forte desse 
tecido é a alta capacidade de 
absorção da umidade, já que 
esse tipo de superfície pode 
acabar danificado em contato 
com a água.

Piso frio
Esse tipo de piso, muito 

usado na cozinha e no ba-
nheiro, pode receber panos 
com 100% algodão na com-
posição ou microfibra. Essa 
dupla consegue remover bem 
a sujeira e enxugar por com-
pleto a superfície.

O tipo de pano ideal para limpar cada superfície
Azulejos
Se quiser deixar de lado 

a esponja e a escova na hora 
de limpar os azulejos, você 
pode optar pelo pano multiu-
so, feito de viscose e poliéster. 
Outra opção são os panos du-
pla-face de microfibra, que 
trazem de um lado uma tex-
tura mais rígida, quase como 
um velcro, e do outro, uma 
face mais lisa, perfeita para 
secar.

Bancadas de pias
Nos banheiros e cozi-

nhas, você pode optar por 
panos finos de viscose e poli-
éster, algodão ou microfibra. 
Essas são opções altamente 
absorventes. A diferença en-
tre eles está na durabilidade, 
muito inferior nos de viscose 
e poliéster. Podem durar por 
apenas quatro limpezas. Já o 
algodão resiste por uns dois 

meses e a microfibra pode até 
chegar a oito meses de utili-
zação.

Móveis
O pano de microfibra é 

perfeito para tirar o pó. Você 
sabia que ele absorve até seis 
vezes o próprio peso? Sim, 
por isso ele agarra melhor a 
poeira. No próximo momen-
to, você pode usar uma flanela 
para lustrar a peça combina-
da com um produto polidor.

Vidros e espelhos
Não tem nada mais cha-

to do que limpar um vidro ou 
espelho com um pano qual-
quer e o resultado ser uma 
superfície cheia de pelinhos 
que se soltaram do tecido. 
Neste caso, os panos de po-
liéster e poliamida são ideais 
para limpar essas superfícies 
sem deixar manchas.
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Jardim suspenso encanta 
a humanidade desde os tem-
pos áureos da Babilônia. Flo-
res trazem consigo vida em 
cores, aconchego e bem estar. 
Cada vez mais o jardim sus-
penso ganha novos fãs. 

Em nossos dias com es-
paços cada vez mais redu-
zidos um jardim suspenso é 
uma opção mais certa para 
cultivar suas flores, em um 
apartamento, em casas com 
quintais pequenos, nas pare-
des exteriores e até mesmo 
no interior das residências. 
Quando é possível aliar sus-
tentabilidade e beleza o re-
sultado é ainda melhor.

Uma possibilidade fan-
tástica é a criação de um jar-
dim suspenso com garrafas 
pet, além de ser fácil de fa-
zer, o reaproveitamento das 
garrafas pet, contribui muito 
para melhoria do meio am-
biente.

Passo a passo
Defina o local - A defi-

nição do local onde o jardim 
suspenso vai ficar é muito im-
portante, é preciso verificar 
a incidência de sol e sombra, 
se os ventos e chuva podem 
atingi-los. Verifique o espaço 
disponível para dimensionar 
o material que deve ser usado.

Material - Separe as gar-
rafas pet de 2 litros, limpas 
e vazias, tantas quanto for 
necessário para montagem 
do jardim suspenso, arame 
ou barbante, corda de varal, 
tesoura, faca ou algo cortan-
te, cordoalha, arruelas (para 
quem optar por usar arames 
ou cordoalha) terra e mudas 
das flores a serem plantadas.

A tendência do jardim suspenso com garrafas pet

Defina o local - A definição do local onde o jardim suspenso vai ficar é 
muito importante, é preciso verificar a incidência de sol e sombra, se os 
ventos e chuva podem atingi-los

Uma possibilidade fantástica é a criação de um jardim suspenso com garrafas pet, além de ser fácil de fazer, 
o reaproveitamento das garrafas pet, contribui muito para melhoria do meio ambiente

Preparando as garrafas 
-Todas as garrafas devem ser 
cortadas igualmente, deixe o 
espaço de três dedos entre o 
fundo e o inicio do corte. Na 
parte de cima conte um pal-
mo da ponta da garrafa até o 
inicio do corte. 

O ideal é que todas as 
garrafas tenham a mesma re-
ferencia para o corte, assim 
vão manter a simetria quan-
do penduradas. O corte deve 
ser feito como se fosse uma 
janela em apenas um lado da 
garrafa.

Faça dois furos próximos 
à abertura na garrafa pet na 
parte superior e inferior, é 
nestes furos que a corda de 
sustentação vai passar por 
isto atenção quando fizer os 
furos para que todos tenham 

a mesma distância.
Passe dois fios pelos furos 

feitos anteriormente estes 
vão manter a garrafa pet pre-

sa e garantir sua sustentação. 
Se você optar pelo uso do 
arame ou cordoalha, faça este 
procedimento e utilize as ar-
ruelas logo abaixo da garrafa 
pet elas servem de “calço” e 
não a deixam escorregar. Se a 
opção for barbante ou corda 
de varal basta dar um nó na 
altura em que a garrafa pet 
deve ficar.

Plantio das flores - Colo-
que terra nas garrafas pet, dê 
preferência para terra vege-
tal e plante as mudas das flo-
res que mais agrada, mas leve 
em consideração a escolha de 
plantas perenes que evitam 
manutenção constante, o que 
muitas vezes é complicado 
devido ao local onde vai ficar 
seu jardim suspenso. Pense 
também na facilidade de irri-

gação em relação à disposição 
do jardim suspenso. Plantas 
com raízes grandes e agres-
sivas devem ser descartadas.

Antes de pensar em como 
prevenir doenças na plantas, 
é necessário ter um conheci-
mento básico dos tipos de do-
enças que podem se desenvol-
ver na espécie que você deseja 
ter em casa.

Conhecendo cada vez 
mais sobre as doenças, mais 
você poderá evitar o surgi-
mento, mesmo que algumas 
plantas venham a desenvolver 
doenças, você provavelmente 
perceberá e agirá rapidamen-
te, evitando que as doenças se 
espalhe ainda mais na planta 
ou ainda que essa doença pos-
sa passar para outras plantas 
próximas da infectada.

A primeira dica em como 

Rosasde Escalada 
As rosas de escalada são 

flores perfumadas que são 
muito utilizadas na decoração 
de uma pérgola, alpendre, arco 
ou coluna. Tratam-se de flores 
exclusivas que estão em cons-
tante florescimento e que são 
muito resistentes a vários tipos 
de pragas e doenças. As rosas 
de escalada dão-se melhor 
quando são plantadas numa 
terra húmida e bem drenada 
e a fertilização do solo deve 
ser realizada nas estações da 
primavera, verão e outono. É 
de destacar que esta flor pode 
atingir cerca de 6 a 10 metros 
de altura e 60 a 150 centíme-
tros de largura.

Flor de Mel 
A flor de mel, também 

conhecida como Álisso, doce 
Álisso e açafates de prata, per-
tence à família Brassicaceae. 
Trata-se de uma planta perene 
anual que ostenta um perfume 
de mel muito agradável. Pro-
duz inflorescências com muitas 
flores pequenas, que podem ser 
de coloração branca, rosa, ala-
ranjada ou roxa. A flor de mel 
necessita de estar estrategica-
mente colocada num jardim, 
dado que precisa de apanhar 

A primeira dica em como prevenir 
doenças nas plantas é: Informe-se 
sobre a espécie que você preten-
de adquirir, e também as doenças 
que poderá surgir

Como prevenir doenças nas plantas
prevenir doenças nas plantas 
é: Informe-se sobre a espécie 
que você pretende adquirir, e 
também as doenças que pode-
rá surgir;

A segunda dica em como 
prevenir doenças nas plan-
tas: Escolha plantas de acor-
do com a sua disponibilidade 
de tempo para cuidá-las, se 
você não tem condições e nem 
mesmo tempo para dedicar-
-se as plantas, o ideal é que 
você escolha plantas que pos-
suam uma maior resistência, 
a fatores climáticos e atenção;

Se aparecer fungos nas 
plantas, poderá ser utilizada 
uma receita caseira de sprays 
de bicarbonáto de sódio;

Para plantas em jardins, 
uma pulverização de uma 
substância para as plantas 
não murcharem é bem inte-
ressante (informe-se em uma 
floricultura, para saber qual é 
o tipo correto para o seu tipo 
de planta);

Não podemos nos esque-
cer dos efeitos nocivos que 
as ervas daninhas podem ter 
sobre as plantas saudáveis. 
Descubra diversas maneiras 
úteis de manter sob controle 
as ervas daninhas.

Três espécies de flores para cultivar

As rosas de escalada são flores 
perfumadas que são muito utiliza-
das na decoração

muito sol para crescer de uma 
forma saudável. Ela exige um 
solo húmido e bem drenado e 
deve ser fertilizada durante a 
primavera.

Margarida de Shasta 
A margarida de Shasta é 

uma das plantas mais belas e 
conhecidas em todo o mundo, 
uma vez que a sua simplici-
dade recorda todo o esplen-
dor da natureza. Trata-se de 
uma planta perene da família 
Asteraceae que tem o nome 
científico de Chrysanthemum 
leucanthemum. A sua folha-
gem é macia e as flores são 
sustentadas por longos pedún-
culos com cerca de 1 a 2 me-
tros de altura. A margarida de 
Shasta deve ser cultivada num 
solo fértil e deve ser constan-
temente regada para que a be-
leza das suas flores nunca fique 
comprometida. 
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Ingredientes
500g de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de azeite
45g de fermento biológi-

co fresco
1 colher (café) de açúcar
1 colher (chá) de sal
400ml de água
1 maço de espinafre
2 dentes de alho
300g de ricota

Modo de preparo

Receita de Calzone especial de ricota
Junte a farinha, o fer-

mento, o azeite, o açúcar, o sal 
e adicione aos poucos a água.

Mexa até formar uma 
bola.

Cubra a massa com um 
pano e deixe crescer por apro-
ximadamente 40 minutos.

Doure o alho.
Refogue o espinafre e 

adicione a ricota.
Recheie o calzone, feche e 

leve ao forno.

A receita é simples e é uma das prediletas do paladar do brasileiro

Essa salada de macarrão 
tem como base ingredientes 
frescos e saudáveis, o que con-
fere as características da ali-
mentação mediterrânea. Por 
isso a referência no nome do 
prato. Isso não quer dizer que 
somente os ingredientes lis-
tados aqui são os únicos a se-
rem utilizados. Pode-se usar 
folhas (ao invés do macar-
rão), pepino, pimentão, queijo 
feta, frutas, castanhas, mel e 
tantos outros.. A variedade é 
quase infinita, e o sabor muito 
especial!

Espanha, Turquia, Gré-
cia, Itália, Israel, Marrocos, 
França e Egito são os países 
com mais tradição na culiná-
ria mediterrânea. Cada um 
deles tem suas próprias cara-
terísticas e ingredientes típi-
cos, mas todos compartilham 
o mesmo princípio: comida 
fresca e saborosa.

Ingredientes
1 Cebola pequena em 

cubos grandes (usei a cebola 
roxa)

1 Berinjela pequena em 
cubos grandes

1 Abobrinha pequena em 
cubos grandes

3 Dentes de alho picado
Pimenta do reino a gosto
Sal a gosto
2 colheres (de sopa) de 

azeite
250 gramas de macarrão 

de grano curto (usei o tipo 

Salada Mediterrânea de Macarrão 
parafuso)

Tomates cereja grape 
cortados pela metade

1/2 xícara (de chá) de 
azeitonas pretas picadas

2 colheres (de sopa) de 
manjericão 

Modo de preparo
Pré-aqueça o forno em 

180 graus.
Em uma assadeira, co-

loque a cebola, a berinjela, a 
abobrinha, o alho, sal e pi-
menta a gosto. Misture um 
pouco.

Regue com o azeite e mis-
ture bem para que todos os 
legumes fiquem cobertos de 
azeite.

Cubra a assadeira com 
papel alumínio e leve para as-
sar por 10 a 15 minutos.

Retire o papel-alumínio, 
misture novamente os legu-
mes e volte para o forno por 
mais uns 10 minutos. Retire 
do forno e reserve.

Em uma panela, ferva a 
água e acrescente o sal, se-
guindo as orientações da em-
balagem.

Assim que a água ferver 
adicione o macarrão e deixe-
-o cozinhar até ficar al dente. 
Escorra e reserve.

Dica: para ficar al dente, 
cozinhe em torno de 1 a 2 mi-
nutos a menos que o indicado 
na embalagem.

Em uma tigela, mistu-
re os legumes assados com o 
macarrão cozido, distribua 
as azeitonas e o manjericão e 
leve à geladeira por cerca de 
2 horas. Sirva.

Espanha, Turquia, Grécia, Itália, Israel, Marrocos, França e Egito são os 
países com mais tradição na culinária mediterrânea

Ingredientes 
1 abacate maduro
1/2 xícara (chá) de leite 

gelado
mel a gosto

O doce deve ser servido gelado

Creme de abacate com mel
Modo de preparo 
Corte o abacate ao meio, 

exclua o grande caroço, e com 
o auxílio de uma colher retire 
toda a sua polpa. 

Em um liquidificador 
bata a polpa do abacate com o 
leite e o mel. 

Sirva em taças de sua 
preferência e decore com um 
fio de mel. 

Leve a geladeira por apro-
ximadamente 3 – 4 horas. 

Sirva gelado.

Ingredientes
400g de filé de avestruz 

picado
1 cenoura média cortada 

em fatias finas
1 batata média cortada 

em fatias finas

Picadinho de avestruz
10 vagens cortadas em 

fatias finas
1 cebola pequena corta-

da em fatias finas
2 colheres de sopa de 

alho poró cortado em fatias 
finas

1 colher de sopa rasa de 

manteiga com sal
1 colher de sopa de azei-

te
2 colheres de sopa de 

sumo de limão
1/3 xícara de aceto bal-

sâmico de framboesa
1/2 xícara de água
Sal e páprica picante a 

gosto

Modo de preparo
Em uma panela coloque 

a manteiga e o azeite, leve ao 
fogo alto

Coloque a carne e dei-
xe-a dourar, depois coloque 
o alho poró e a cebola, frite 
um pouco

Despeje os legumes fa-
tiados e mexa para doura-los 
um pouco

Coloque a água, aceto 
balsâmico, páprica, limão e 
o sal

Cozinhe em fogo baixo 
até secar toda a água

Sirva bem quente
A receita pode ser acompanhada de legumes fatiados

O banheiro é um dos prin-
cipais ambientes da casa que 
precisam estar em perfeitas 
condições de higiene. Neste 
sentido, é importante que al-
gumas medidas sejam tomadas 
diariamente e que uma lim-
peza mais completa seja feita 
com frequência.

A checagem  
Para fazer uma limpeza 

eficiente sem que seja necessá-
rio perder muito tempo, contar 
com um passo a passo prático 
faz toda a diferença. Confira:

Comece tirando toalhas, 
tapetes, lixeira e objetos do 
banheiro;

Inicie a limpeza pela área 
de banho, esfregando azulejos 
e box, que costumam acumular 
gordura do corpo e, na sequ-
ência, lave o piso desta área;

Limpe o vaso sanitário 
com desinfetante e escova/es-
ponja somente para essa fina-
lidade;

Lave o porta escova de 
dente, saboneteira e outros ob-
jetos que possa ter em sua pia;

A limpeza ideal para o banheiro
Lave a escova sanitária e o 

porta escova sanitária;
Limpe a cuba e válvula 

e outros metais que possam 
existir (como, por exemplo, 
maçaneta da porta) com uma 
esponja e detergente ou, se 
preferir, com pano umedecido 
com limpador de uso geral.

Higienize bancadas, ar-
mários, objetos e espelhos com 
um pano umedecido com lim-
pador de uso geral.

Passe um pano liso e seco 
no espelho após tê-lo limpado, 
para não manchar.

Limpe todo o piso de área 
do banheiro.

Após alguns minutos, de-
pois que o piso estiver total-
mente seco, volte tudo em seu 
devido lugar (lixeira, tapetes 
etc.).

Para uma limpeza mais 
completa, sempre que for pos-
sível, é recomendável lavar o 
chão do banheiro. Mas, quan-
do a ideia for fazer uma lim-
peza mais rápida, no dia a dia, 
pode-se passar somente um 
pano com limpador de uso ge-
ral ou desinfetante.


