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Ideia é orientar os produtores nos cuidados da pós-colheita para garantir a longevidade das plantas e uma 
boa produção da próxima safra. A desfolha precoce é o principal dano da doença e pode ocasionar má brota-
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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

No próximo sábado (19) e 
domingo (20) está marcado o 
Festival de artesanato, dança 
e música no salão paroquial 
de Monte Belo do Sul. O ho-
rário da feira, que terá ex-
posição e venda de produtos 
locais de artesanato, vinhos, 
espumantes e gastronomia, 
será entre às 10h e 18h30. O 
salão terá também um local 
para coletar donativos para o 
Lar do Ancião.

Atrações 
confirmadas (Praça
Padre José Ferlin)

Festival de Artesanato, Dança e 
Música no salão paroquial

Banda Real Envido- 
17h30 de sábado

Orquestra Fanfarra Ber-
saglieri - se apresenta às 20h 
no domingo

Grupo Ballo D’Italia, ofi-
cinas de violão, guitarra e ba-
teria, a partir das 14h30 de 
domingo

Corais adulto e infanto-
juvenil e Grupo Vicentino, a 
partir das 14h30 de domingo

Grupo de Danças Italia-
nas e Gaúchas Infantil, Banda 
Municipal e Grupo de Flauta 
Doce, a partir das 15 de do-
mingo
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Dia 02 de junho, a Socie-
dade Cruzeiro da Comunidade 
Santo Isidoro vai promover a 
17ª edição do Festival do Vi-
nho. O ingresso individual no 
valor de R$70,00 dá direito a 
uma taça de vidro e o cardápio: 
massa, frango, leitão, queijo, 

17ª Edição do Festival do Vinho 
na Comunidade Santo Isidoro

Grupo Tchê Guri vai animar o jantar

salame, fortaia, polenta brus-
tolada, pão, saladas, pinhão, 
amendoim, grostoli, sagu, re-
frigerante, vinho e suco de uva. 
O jantar tem início às 20h, com 
animação do Grupo Tchê Guri. 
Reservas e informações: (54) 
99965.7708 / 99194.8100.

Ações de pesquisa e de-
senvolvimento no controle da 
mosca-das-frutas vem sendo 
trabalhado pela Embrapa há 
mais de oito anos. Estraté-
gias de controle usada, espe-
cialmente, por produtores de 
pêssego na região tem feito 
diferença na qualidade dos 
frutos, com a utilização de 
produtos fitossanitários mais 
limpos.

O título Bioecologia e 
Controle de Anastrepha fra-
terculus e Ceratitis capita-
ta em pessegueiro faz parte 
da edição desta semana, 10 
a 17 de maio, que compõe o 
quadro Publicação da Sema-
na, do programa de televisão 
Terra Sul, uma produção 
conjunta  de 25 anos entre 
a Embrapa Clima Tempe-
rado(Pelotas,RS) e Emater/
RS-Ascar.

O documento da série 
Embrapa aborda a cultura do 
pessegueiro e como pode ser 
tratada diante do ataque de 
diversas espécies de insetos 
e ácaros que causam danos 
em folhas, ramos e frutos. 
Um destes insetos é a mos-
ca-das-frutas sul-americana 
Anastrepha fraterculus, con-
siderada a praga mais impor-
tante da cultura no Brasil e 
a mais temida pelos produ-
tores, demandando controle 
sistemático para viabilizar 
a produção e estratégias de 
acompanhamento da pesqui-
sa e da extensão rural, que 
realizam há mais de oito anos 
um programa de disponibi-
lização de informações para 
manejo da mosca nos poma-
res da região Sul do Estado. 
No ano de 2017, a unidade 

A prefeitura de Monte 
Belo do Sul irá oferecer doses 
contra a febre aftosa. Durante 
este mês, os vacinadores habi-
litados aplicarão as vacinas nas 
propriedades e encaminharão 
as notas à Inspetoria Veteriná-
ria. De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente, o valor do 

Embrapa trabalha no controle das 
moscas-das-frutas nos pomares do país

de pesquisas da Embrapa, 
em Bento Gonçalves também 
adotou a estratégia nesta ati-
vidade de desenvolvimento, 
o Sistema de Alerta Mosca-
-das-Frutas no controle dos 
pomares de pessegueiro.

Além dessa espécie, po-
mares de pessegueiro dos 
estados do Paraná, São Paulo 
e Minas Gerais são atacados 
também pela mosca-do-me-
diterrâneo, a Ceratitis capi-
tata, considerada a espécie 
de moscas-das-frutas mais 
cosmopolita do mundo. A 
sua presença causa danos in-
diretos, devido as barreiras 
impostas por países importa-
dores de frutos, onde a praga 
não existe. Neste trabalho 
são abordados a distribuição 
geográfica, hospedeiros, des-
crição morfológica, bioeco-
logia, danos, monitoramento 
e o controle das duas prin-
cipais moscas-das-frutas (A. 
fraterculus e C. capitata) que 
ocorrem nos pomares de pes-
segueiro no Brasil. Os auto-
res são os pesquisadores Dori 
Edson Nava e Marcos Botton.

Município oferece vacina contra a febre aftosa

Durante o mês de maio, os vacinadores habilitados aplicarão as vacinas nas 
propriedades

serviço prestado será pago di-
retamente ao profissional.

A febre aftosa é uma doen-
ça viral altamente contagiosa 
que afeta animais como bovinos 
de leite e de corte e os suínos. 
O vírus é altamente contagioso 
e pode ser transmitido através 
da baba do animal, que contém 
grande quantidade de vírus. Os 

primeiros sintomas apresenta-
dos pelo animal são febre alta 
e perda do apetite, seguidos 
de aftas na boca, na gengiva 
ou na língua, e principalmente 
por feridas nos cascos ou nos 
úberes. O animal baba muito, 
contaminando todo o ambiente 
e tem grande dificuldade para 
se alimentar e para se locomo-
ver, em razão das feridas nos 
cascos. A produção de leite, o 
crescimento e a engorda ficam 
prejudicados. A intensidade da 
doença é variável, mas sabe-se 
que ela atinge mais animais 
jovens, principalmente os que 
estão em aleitamento. No Bra-
sil, o Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) pretende erradicar a 
doença até 2026. 

Carta Aberta elaborada no II Fórum de 
Debate do Setor Vitivinícola é entregue

A carta com demandas 
do meio rural, elaborada no 
II Fórum de Debate do Se-
tor Vitivinícola, que aconte-
ceu em Monte Belo do Sul, 
em abril, foi entregue para 
autoridades em Porto Ale-
gre e Brasília. Na capital do 
Estado, o vereador Onecimo 
Pauleti foi recepcionado pela 
chefe de gabinete do vice-go-
vernador José Paulo Cairoli, 
Rosângela Negrini. Passou 
ainda no gabinete do secre-
tário da Agricultura, Pecuá-
ria e Irrigação, Odacir Klein; 
do secretário da Fazenda do 
RS, Luiz Antônio Bins; do 
presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado esta-
dual, Marlon Santos; além do 
gabinete do líder do governo 
Sartori, deputado Gabriel 
Souza (PMDB); no gabinete 
do presidente da Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Coo-
perativismo, deputado Adolfo 

- dar competitividade ao vinho nacional, frente às 
facilidades tributárias existentes aos vinhos importa-
dos; aprimorar as regras para elaboração de sucos 
e vinhos coloniais; reformulação da Lei Federal nº 
7.678/1988, que trata da circulação e comercializa-
ção do vinho e derivados da uva e do vinho; fortale-
cimento da assistência técnica; inclusão do suco de 
uva na cesta básica; redução do ICMS (Imposto so-
bre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação) e do IPI (Imposto 
Sobre Produtos Industrializados); retomar e ampliar 
o subsídio para o seguro agrícola por parte do Gover-
no Federal, especialmente para a cadeia vitivinícola; 
além da exclusão do vinho do Regime de Substituição 
Tributária sobre a cadeia produtiva, entre outras de-
mandas.

SOLICITAÇÕES DA CARTA

Brito (PP), do Secretario da 
Fazenda do Estado Luiz An-
tônio Bins.

Já em Brasília, Pauletti 
foi recepcionado pelo depu-
tado federal Giovani Cherini 
(PR), deputado federal Afon-
so Hamn (PP), presidente da 
Frente Parlamentar de Defe-
sa e Valorização da Produção 
Nacional de Uvas, Vinhos, 
Espumantes e Derivados da 
Câmara dos Deputados, o 
ministro de Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento, Blai-
ro Maggi, a Senadora Ana 
Amélia Lemos (PP), Chefe de 
Gabinete do Senador Paulo 
Paim (PP), Chefe de Gabine-
te do senador Lasier Martins 
(PSD) e o deputado federal 
Alceu Moreira (PMDB).

Itens como dar compe-
titividade ao vinho nacional 
frente às facilidades tributá-
rias existentes aos vinhos im-
portados; aprimorar as regras 
para elaboração de sucos e vi-
nhos coloniais; reformulação 
da Lei Federal nº 7.678/1988, 
que trata da circulação e co-
mercialização do vinho e de-
rivados da uva e do vinho; 
fortalecimento da assistência 
técnica; inclusão do suco de 
uva na cesta básica; redução 
do ICMS (Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circulação 
de Mercadorias e Prestação 
de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunici-
pal e de Comunicação) e do 
IPI (Imposto Sobre Produ-
tos Industrializados); além da 
exclusão do vinho do Regime 
de Substituição Tributária 
sobre a cadeia produtiva, en-
tre outras demandas, estão na 
Carta Aberta.
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A fiscalização do Minis-
tério da Agricultura Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA), 
batizada de Operação Isis, 
avaliou 107 marcas de azeite 
de oliva comercializadas por 
65 empresas. A análise das 
amostras foi dividida em dois 
grupos.

No 1º grupo, com 39 em-
presas, 108 lotes de amostras 
foram Aprovados. No 2º gru-
po, com 26 empresas, foram 
Reprovados 160 lotes.

Baseada nas operações 
de fiscalização dos anos ante-
riores, foram analisadas mais 
amostras das empresas no 2º 
grupo, já que as envasilhado-
ras de azeite de oliva a granel 
eventualmente adotavam a 
prática de misturá-lo com ou-
tros óleos. Eram solicitadas a 
nota fiscal de saída do produ-
to e a comprovação de compra 
da matéria-prima. Por meio 
desse método simples de veri-
ficar a documentação, os fis-
cais constatavam que muitas 
empresas não apresentavam 
fundamentos para vender 
azeite de boa qualidade.

Trezentos mil litros de 
produtos irregulares – e mais 
400 mil litros de outros pro-
dutos classificados como tem-

Fiscalização reprovou 59,7% das amostras de azeite de oliva
peros, mas com rótulos de 
azeite de oliva – foram retira-
dos do mercado.

As empresas responsáveis 
pelas fraudes são autuadas e 
multadas no valor mínimo de 
5 mil reais, acrescido de 400% 
sobre o valor da mercadoria 
fiscalizada. O valor máximo 
da multa permitida por lei é 
de 540 mil reais. Os produtos 
apreendidos estão proibidos 
para consumo humano, mas 
permite-se a reciclagem in-
dustrial, principalmente na 
produção de sabão.

As ações de fiscalização 
de qualidade do azeite são re-
alizadas desde 2014. A última 
Operação Isis – nome em ho-
menagem à deusa egípcia que 
teria criado o azeite extraído 
da oliveira – foi iniciada em 
abril de 2017 e estendeu-se 
até dezembro com a partici-
pação de 140 auditores fiscais 
agropecuários de todos os Es-
tados. As amostras de todos 
os lotes de azeite procedentes 
de diferentes países foram 
analisadas nos laboratórios 
oficiais do MAPA em Goiás e 
no Rio Grande do Sul (Labo-
ratórios Nacionais Agropecu-
ários – Lanagros).

Em 2018, a Operação 

Isis, iniciada em janeiro, ter-
minará em dezembro, e será 
ampliada para avaliar 470 
amostras a serem coletadas 
em todo o País. A partir deste 
ano, as ações de fiscalização 
estão sendo intensificadas por 
meio de parcerias com a Re-
ceita Federal, Ministério Pú-
blico, Polícia Federal e Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Cuidado na compra
Fátima Parizzi aponta as 

duas principais irregulari-
dades na comercialização do 
produto. Primeira, a mistura 
do azeite de oliva com outros 
óleos. Segunda, a tentativa de 
iludir o consumidor pelo ró-
tulo.

“O consumidor precisa 
estar atento e não se deixar 
enganar pelas embalagens 
bonitas com ilustrações de 
azeitona ou com referências 
a Portugal e Espanha”, expli-
cou a Coordenadora de Qua-
lidade Vegetal. “Outro ponto 
muito importante é o preço. 
O consumidor deve desconfiar 
da unidade de 500 mL vendi-
da a menos de R$ 10,00.”

É preciso observar tam-
bém, e com bastante atenção, 

as informações descritas no 
rótulo para conferir a compo-
sição e os ingredientes.

Para que o produto seja 
considerado “azeite de oliva 
virgem”, ou “extravirgem”, 
não é permitida a presença 
de óleos vegetais refinados, de 
outros ingredientes e aromas 
ou sabores de qualquer na-
tureza. No caso de azeite de 
oliva refinado, o rótulo men-
cionará obrigatoriamente que 
é do “tipo único”.

Brasileiro consome cada 
vez mais azeite de oliva

Aldeia da Serra; Andaluzia; Anna; Barcelona; Ca-
sablanca; Castelo Real; Chef Ávilo Clássico Conde de 
Torres; Do Chefe; Dom Cabral; Dom Gameiro; Donana 
Premium; Don Léon; Faisão Real; Faisão Real Gour-
met; Fátima; Figueira da Foz; Imperatore; Lisboa; 
Lisboa Premium; Lisboa Tipo Único; Malaguenza; Ma-
riza; O Vira; Olivenza; Paschoeto; Pazze; Porto Galo; 
Porto Valência; Pramesa; Quinta D’Aldeia; Quinta da 
Boa Vista; Quinta do Cais; Quinta do Fijô; Restelo; Rio-
liva; San Domingos; Santa Isabel; Serra de Montejun-
to; Temperatta; Tordesilhas; Torezani Premium Torres 
de Mondego; Tradição; Vale Fértil; Vila Verona.

MARCAS DE AZEITE DE OLIVA NÃO 

CONFORMES – REPROVADAS

Depois dos Estados Uni-
dos, o Brasil é o maior impor-
tador mundial com 60 mil to-
neladas em 2017. As oliveiras 
cultivadas em propriedades 
rurais no Rio Grande do Sul, 
São Paulo e região Sul de Mi-
nas Gerais produzem menos 
de 1% do total consumido no 
País. O consumo per capita 
brasileiro hoje é de 0,35 litro.

Os Estados Unidos im-
portaram 305 mil toneladas 
em 2017. O consumo norte 
americano per capita é de 1 
litro.

Produtores rurais participam de 2º Ciclo de Encontros para debater demandas do campo
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No início do mês, agricul-
tores e autoridades participa-
ram do 2º Ciclo de Encontros 
com Produtores Rurais da 
Serra Gaúcha, no salão Paro-
quial de Monte Belo do Sul. 
No total serão sete encontros 
com produtores, pesquisa-
dores, arquitetos e agentes 
de segurança para discutir a 
‘Defesa da Propriedade Rural 
– Legislação, Fiscalização e 
Segurança.

O presidente do Sindi-
cato Rural da Serra Gaúcha 
pontua a relevância dos en-
contros. “Queremos ter um 
espaço para avaliar as dificul-
dades e gargalos existentes, 
que a gente possa levar as 
autoridades para a defesa dos 

agricultores na legislação, fis-
calização e segurança”, desta-
cou Elson Schneider.

O engenheiro agrônomo, 
doutor em Entomologia, e 
pesquisador da Empraba Uva 
e Vinho, Marcos Botton ex-
planou no evento sobre “qual 
a importância da rastreabili-
dade para os agricultores?”. 
Ele ainda destacou aspectos 
necessários da rastreabilida-
de, com monitoramento con-
tínuo e compartilhamento de 
dados, que garante mais se-
gurança no consumo de fru-
tas, legumes e verduras.

 No encontro, a arquiteta 
e urbanista, Vanja Hertcert, 
que há duas décadas atua em 
empreendimentos de agro-

negócio em várias regiões do 
Brasil e é representante téc-
nica do Conselho Distrital do 
Vale dos Vinhedos falou sobre 
a “Legislação para usos e ocu-
pações de áreas rurais”, com 
foco no Plano Diretor. Tam-
bém dentro da legislação em 
vigor que atinge o zona rural, 
o assessor do setor do Meio 
Ambiente do Sistema Farsul, 

Marcelo Camerdelli Rosa, 
expôs a Resolução do Con-
sema 372/2018 – Atividades 
Passíveis de Licenciamentos 
Ambientais no Rio Grande do 
Sul.

Por fim, a advogada do 
Sindicato Rural da Serra 
Gaúcha, Elaine Burtet con-
textualizou sobre identifica-
ção dos órgãos Fiscalizadores 

nas Propriedades Rurais, na 
qual ponderou sobre a impor-
tância dos proprietários bus-
carem informações junto aos 
órgãos competentes. Ao final 
do encontro o tenente coronel 
da Brigada Militar e assessor 
de Segurança da Farsul, Jerô-
nimo Ferreira Barbosa abor-
dou a “Segurança na Proprie-
dade Rural”.

 Encontro discutiu a ‘Defesa da Propriedade Rural – Legislação, Fiscalização e Segurança
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Nos dias 16 e 17 de maio, 
a Embrapa Uva e Vinho vai 
promover em Bento Gonçal-
ves e Flores da Cunha, dias 
de Campo sobre Mancha das 
Folhas da Videira, em parce-
ria com a Emater/RS - Ascar 
e o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS).

O coordenador do even-
to e pesquisador da Embrapa 
Uva e Vinho,  Lucas Garrido, 
explica que a ideia é orientar 
os produtores nos cuidados 
da pós-colheita para garantir 
a longevidade das plantas e 
uma boa produção da próxi-
ma safra. “A desfolha precoce 
é o principal dano da doença. 
Isso faz com que a planta não 
acumule reservas, ocasionan-
do uma má brotação no ciclo 
seguinte”, antecipa ele.

Além do controle da 
mancha das folhas, Garrido 
comenta que, a partir das ne-
cessidades identificadas junto 
aos produtores, foram sele-

Produtores recebem orientação sobre manejo da 
mancha das folhas em videiras

Desfolha precoce é o principal dano da doença

no formato de estações do co-
nhecimento, com apresenta-
ção de palestras e tempo para 
perguntas. 

Integrando a programa-
ção, o engenheiro agrônomo 
Ênio Todeschini, da Emater/
RS-Ascar, irá falar sobre as 
alternativas de leguminosas 
para potencializar os resul-
tados da adubação verde. Já 
o professor do Instituto Fe-

Cuidados precisam ser tomados no período da pós-colheita

deral, Luís Carlos Diel Rupp, 
apresentará novas formula-
ções e a utilização de compos-
tos orgânicos diferenciados, a 
partir da sua experiência no 
Centro Ecológico de Ipê.

Outra estação que fará 
parte do dia de campo será 
sobre o manejo das cultivares 
desenvolvidas pelo Programa 
de Melhoramento Genético 
da Embrapa – ‘Uvas do Bra-
sil’, como a ‘BRS Carmem’, 
‘BRS Magna’ e a ‘BRS Cora’, 
utilizadas para a elaboração 
de suco e de cultivares co-
muns. “Verificamos que mui-
tos produtores estão tendo 
problemas de produção des-
sas cultivares. Temos certeza 
que, com alguns ajustes no 
manejo, ela irão alavancar”, 
pontuou Garrido.

O Dia de Campo é diri-
gido a produtores e técnicos 
interessados em aprofundar 
seus conhecimentos. As ins-
crições são gratuitas e devem 
ser feitas previamente pelo 
email: cnpuv.inscricoes@em-
brapa.br, pelo telefone: (54) 
3455-8087 ou pelo WhatsA-
PP: (54) 99629-7194.

Mancha-da-folha 
da videira
A mancha-da-folha da 

videira, também conhecida 

O que: Dia de Campo sobre Mancha das Folhas, 
manejo de cultivares e adubação verde da Videira

Data/Local: 
Quarta-feira (16) - propriedade Plínio Scortegag-

na, Flores da Cunha
Quinta-feira (17) - propriedade de Fabiano Orsato, 

Bento Gonçalves
Inscrições: são gratuitas e devem ser realizadas 

antecipadamente pelo e-mail: cnpuv.inscricoes@
embrapa.br, pelo telefone: (54) 3455-8087 ou pelo 
WhatsAPP: (54) 99629-7194.

Programa:
13h30 – Recepção e Abertura
Estação 1: Manejo da Mancha das Folhas - Lucas 

Garrido, Embrapa Uva e Vinho
Estação 2: Manejo das cultivares BRS Magna e 

BRS Carmem e cultivares comuns - Roque Antônio Zí-
lio, Embrapa Uva e Vinho

Estação 3: Adubação Verde - Ênio Todeschini, 
Emater -Regional Caxias do Sul

Estação 4: Compostos Orgânicos – Luís Carlos 
Diel Rupp, IFRS - Câmpus Bento Gonçalves

17h30 – Encerramento

SERVIÇO

cionados outros tópicos que 
serão apresentados no evento, 

por mancha de Isariopsis é 
causada por Mycosphaerella 
personata Higgins, anamorfo 
Pseudocercospora vitis (Lév.) 
Speg., e ocorre, geralmente 
no final do ciclo vegetativo. 
A cultivar Bordô é extrema-
mente suscetível, enquanto 
que as cultivares viníferas ou 
europeias são resistentes a 
esta doença. A ocorrência da 
doença está ligada à ausência 
de tratamentos com fungici-
das; à utilização de produtos 
inadequados para controle ou 
à descontinuidade das aplica-
ções, o que contribui para a 
infecção das folhas pelo pató-
geno e a consequente queda.Sintomas de mancha-das-folhas na cultivar Bordô

Lucas Garrido, pesquisador da Em-
brapa e coordenador do evento
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Ingredientes 
1 chuchu
100 g de vagem
2 tomates
2 batatas médias
1 cenoura média
4 batatas aipo médias
1/2 cebola
2 dentes de alho triturados
2 pacotinhos de sazón verme-
lho
Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo 
Pique todos em ingre-

dientes em cubos (não preci-
sam ser tão pequenos)

Em uma panela grande 
doure o alho e a cebola

Acrescente primeiro a 
batata, aipo e deixe refogar 
bastante (sem queimar)

Depois acrescente todos 
os ingredientes e deixe refo-
gando por uns 5 minutos (o 

Ingredientes 
1 kg de carne de acém corta-
da em cubos grandes
2 colheres (sopa) de óleo de 
milho
2 colheres (sopa) de cebola 
granulada
2 cubos de caldo natural

Como embelezar a grama 
do seu quintal? De um modo 
geral, a aparência de um gra-
mado é provavelmente mais 
influenciada pelo corte do que 
por qualquer outro fator. O 
corte é a operação que mais 
tempo toma na manutenção 
dos gramados. Boas práticas 
nesta operação terão influên-
cia direta na aparência, saú-
de, vigor e densidade.

Frequência de Corte
É uma das considerações 

mais importantes e provavel-
mente a mais desrespeitada. 
Cortes infrequentes farão 
com que você remova gran-
de parte da área foliar. Esta 
remoção exagerada será um 
choque fisiológico para a 
planta, causando áreas bran-
queadas (sem folha), ou opa-
cas, diminuirá a fotossíntese e 
a capacidade de absorção dos 
nutrientes pela planta, dimi-

Mantenha os jardins e 
quintais sempre limpos, evi-
tando o acúmulo de entulho, 
folhas secas ou qualquer obje-
to que possa servir de abrigo 
para as aranhas;

Nos lugares arborizados, 
feche as portas e janelas ao 
entardecer;

Evite folhagens densas, 
como plantas ornamentais, 
trepadeiras, arbusto, bana-
neiras e outras, perto de pa-
redes;

Sempre mantenha a gra-
ma aparada;

Lembre-se de vedar fres-
tas e buracos em paredes, as-
soalhos e vãos entre o forro e 
paredes, para impedir o movi-
mento das aranhas pela casa.

Remédio caseiro
Além das dicas acima lis-

tadas, existe um remédio ca-

Carne de panela com batata
colorau a gosto
cheiro-verde desidratado a 
gosto
água ate cobrir a carne
5 batatas médias descascadas 
e cortadas ao meio

Modo de preparo

Em uma panela de pres-
são coloque o óleo e a cebola, 
deixe até que ela fique bem 
moreninha

Junte a carne cortada em 
cubos médios, deixe dourar 
por 15 minutos

Junte os 2 cubos de caldo 
natural e o colorau a gosto

Coloque a água até que 
cubra a carne, não ultrapasse 
a carne

Coloque na pressão por 
25 minutos

Retire do fogo, tire a 
pressão e junte as batatas e o 
cheiro-verde

Coloque na pressão nova-
mente, conte 5 minutos após 
a panela de pressão começar a 
apitar e desligue o fogo

Maneiras caseiras de acabar com 
as aranhas de dentro de casa
Existem algumas dicas para controlar e afastar as aranhas 
de sua casa

A dica é pulverizar os locais afetados, como parede, portais, atrás de portas 
e onde as aranhas estiverem 

seiro que ajuda a acabar com 
as aranhas em casa. Confira a 
seguir:

Para controlar e afastar 
as aranhas, toda semana lim-
pe as paredes da residência 
com um pano para remover 
qualquer teia. Após limpar as 
teias, faça a seguinte mistura:

Ingredientes
– 30 cravos da índia;
– 5 pedras cânfora;
– 1 litro de álcool.

Aplicação
Coloque tudo em um bor-

rifador e deixe repousar por 7 
dias, até que o cravo solte seu 
óleo. Pulverize nos locais afe-
tados, paredes, portais, atrás 
de portas e onde haja teias de 
aranha. Essa solução promete 
que as aranhas não apareçam 
mais.

A importância de aparar a grama

A frequência do corte depende de diversos fatores como temperatura, fertili-
dade, época do ano, tipo de grama e irrigação ou chuva 

nuindo reservas do sistema 
radicular e também provocará 
o aumento de aparas criando 
condições favoráveis a doen-
ças e insetos.

Para se ter um gramado 
bonito o corte é fundamental 
e, qüentes, assim como chuvas 

farão com que a grama cres-
ça mais rápido. Se você quer 
menor freqüência de corte no 
verão, diminua o nível de adu-
bação e a freqüência da irri-
gação, ou então, use gramas 
de crescimento lento como as 
Zoyzias.

Sopa especial de legumes

tempo varia de acordo com 
cada fogão: deve reforgar 
bem, para soltar toda a água 
dos ingredientes, cuidado 
para não queimar)

Quando começar a gru-
dar na panela acrescente água 
até cobrir todos os ingredien-
tes (uns 2 dedos acima)

Coloque sal e pimenta a 
gosto

Deixe ferver por 20 a 30 
minutos

O prato é especial para as noites 
frias de inverno

A couve flor pertence à 
família de vegetais crucífe-
ros - inclui brotos de bróco-
lis, nabos, couve de bruxela-
sA couve flor, que pertence à 
família de vegetais crucíferos 
- inclui brotos de brócolis, 
nabos, couve de bruxelas, re-
polho chinês, rúcula, couve, 
rabanetes, mostarda e agrião 
– é rica em fibras e proteínas, 
em minerais e antioxidantes 
indispensáveis para o bom 
funcionamento do nosso or-
ganismo.

Os seus benefícios vão 
além. Quando combinada 
com cúrcuma, a couve flor 
pode combater alguns tipos 
de câncer, como o de prósta-

Couve flor traz inúmeros benefícios à saúde
O vegetal pode ser encontrado praticamente o ano todo, mas os meses mais fortes de produ-
ção vão de abril a outubro

ta e o de mama. É indicada 
ainda para tratar as funções 
digestivas, sendo muito re-
comendável para ser usada na 
dieta de doentes que sofrem 
de gastrite, úlcera, dispepsia.

E tem mais: a couve nor-
maliza o trânsito intestinal, 
beneficia quem sofre de pri-
são de ventre tanto quanto 
de diarreia, e também casos 
de colite e diverticulite, ou 
quem passou por quadro de 
infecção aguda, como gastrite 
ou gastroenterite. A vitamina 
B contida na couve flor bene-
ficia as atividades cerebrais, 
como as de aprendizado e me-
mória.

Além disso, é muito ver-

sátil na cozinha, principal-
mente depois que descobri-
ram que esse vegetal pode 
ser usado em uma infinidade 
de receitas, como pizzas, bo-
linhos, purês e substituto do 
arroz, devido à alta presen-
ça de fibras e baixas calorias 
(100 gramas do produto pos-
suem apenas 25 kcal).

Pode ser consumida crua 
ou cozida, não contém coles-
terol ou gorduras saturadas, 
traz apenas 5 gramas de car-
boidratos, e aproximadamen-
te 2 gramas de proteína.

A couve flor pode ser en-
contrada praticamente o ano 
todo, mas os meses mais for-
tes vão de abril a outubro.
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Ingredientes 
500 g de peito de frango, sem 
pele, cortado em 4 partes
 400 g de coxas de frango, 
sem pele
 400 g de sobrecoxas de fran-
go, sem pele
 2 sachês de tempero 
 1 colher (chá) de sal
 2 colheres (sopa) de óleo
 4 dentes de alho amassados
 2 cebolas pequenas cortadas 
em quadrados
 3 tomates maduros, sem pele, 
picados
 3 batatas médias cortadas em 
8 partes
 2 xícaras (chá) de polpa de 
tomate (400 ml)
 2 xícaras (chá) de água fer-
vente

Modo de preparo 

O chulé entre mulheres, 
homens, adultos, crianças ou 
idosos, é uma combinação de 
suor excessivo com bactérias. 
Essa reação química ocorre 
da seguinte maneira: o corpo 
humano transpira para que a 
temperatura de dentro do or-
ganismo possa ser regulada, e 
com os pés não é diferente.

No entanto, esta parte do 
corpo é geralmente coberta por 
tênis, sapatilhas, entre outros, 
o que faz com que o suor não 
tenha como se dissipar, e então 
ele é fermentado juntamente 
com as bactérias presentes na 
pele produzido o chulé.

A questão é que o calor e 
a umidade fazem com que es-
sas bactérias se proliferem 
cada vez mais e aí quando não 
há uma frequência de troca de 
meia, de calçado, para deixar o 
pé respirar, acaba surgindo o 
mau cheiro.

A Gazeta listou dicas pre-
ciosas para entender e evitar o 
aparecimento do chulé:

Limpe bem
Uma boa maneira de evitar 

o chulé é higienizando bem os 
pés. No entanto, não é reco-
mendado sabonetes antissépti-
cos, porque eles podem causar 
outros tipos de irritação na 

Eliminar a ferrugem 
Para eliminar a ferrugem, 

aposte na metade de um limão 
com um pouco de sal – porque 
o ácido cítrico presente na 
fruta é muito poderoso na re-
moção. Na verdade, em casos 
“leves” de ferrugem, apenas 
o limão já dá conta do recado 
(se você esfregá-lo bem em 
cima da mancha). Para as si-
tuações mais críticas, coloque 
sobre a mancha o sal e limão, 
deixe agir de um dia para o 
outro e enxágue.

Truques para tornar a limpeza de casa mais rápida
Torneira brilhando 
Para garantir que sua 

torneira fique brilhando, pa-
recendo como nova, você pode 
pegar um pedaço de pano 
ou uma toalha e embebê-la 
com vinagre, deixando bem 
molhada. Em seguida, basta 
enrolar o pano na torneira e 
deixar o vinagre agir por 40 
minutos. É só tirar a toalha, 
passar uma aguinha e pron-
to, a torneira ficará num bri-
lho só! Pasta de dente e óleos 
de bebê (aquele hidratantes) 
também são outros produtos 

que ajudam a dar um brilho 
rapidinho em torneiras.

Limpar puxadores de 
portas e móveis 

Os puxadores de portas 
e móveis também merecem 
atenção, afinal é onde você 
coloca a mão diversas vezes 
durante o dia. A dica aqui é 
mergulhar uma escova de 
dentes em uma mistura de sa-
bão com azeite, que ajudará a 
deixá-los brilhantes e limpos.

Limpar o 
forninho elétrico
Para deixar o forninho 

elétrico tinindo, faça uma 
pasta com bicarbonato de só-
dio, água e sabão e aplique em 
todos os seus lados. Depois, 
aguarde por até 20 minutos, 
lave os ferros e deixe-os secar 
naturalmente.

As persianas 
Para limpar as persianas 

das janelas e portas de uma 
forma simples e prática, bus-
que na cozinha pegadores de 
macarrão ou salada e embru-
lhe-os em um pano úmido. É 
uma forma perfeita de tirar 

poeiras e pequenas sujeiras 
entre o espaço apertadinho 
das parsianas. Faça movimen-
tos leves.

Farinha para 
polir a pia 
Para fazer o polimento da 

sua pia de um jeito fácil e ba-
rato: em primeiro lugar lave 
a cuba com bastante água e 
a seque com uma toalha. De-
pois, jogue uma quantidade 
razoável de farinha sobre toda 
a sua superfície, passe um 

pano para polir e retire o que 
sobrar.

Retirar manchas 
de móveis estofados 
Uma ótima forma de re-

tirar manchas de bebidas e 
molhos do sofá da sala ou 
qualquer outro tipo de móvel 
estofado é polvilhar a região 
com bicarbonato de sódio e 
aguardar por 20 minutos. De-
pois, retire todo o pó com uma 
escova e passe o aspirador de 
pó no restante, com cuidado.

Para garantir que sua torneira fique brilhando você pode pegar um pedaço 
de pano ou uma toalha e embebê-la com vinagre, deixando bem molhada

Uma ótima forma de retirar manchas de bebidas e molhos do sofá da sala é 
polvilhar a região com bicarbonato de sódio e aguardar por 20 minutos

Frango ao molho vermelho
Salpique os pedaços de 

frango com tempero e sal, e 
deixe tomar gosto, na gela-
deira, por 2 horas.

Em uma panela grande, 
aqueça o óleo em fogo alto e 
doure o alho. Junte o frango, 
aos poucos, e frite por 10 mi-
nutos, ou até dourar por to-
dos os lados.

Acrescente a cebola e o 
tomate, e refogue rapidamen-
te. Adicione a batata, a polpa 
de tomate e a água, e cozinhe 
por 20 minutos, em fogo mé-
dio, com a panela semitampa-
da. Abaixe o fogo e deixe por 
mais 15 minutos, com a pa-
nela tampada, ou até a batata 
ficar macia.

Retire do fogo e sirva em 
seguida, acompanhado de ar-
roz branco.

Salpique os pedaços de frango com tempero e sal, e deixe tomar gosto, na 
geladeira, por 2 horas

Os segredos para acabar com o chulé
pele, e, ainda, não matam ape-
nas as bactérias ruins e podem 
causar um desequilíbrio no 
corpo humano. Um conselho é 
usar sabonetes comuns ou hi-
dratantes.

Seque bem os pés
É importante sempre 

manter os pés bem secos, por 
isso ao sair do banho é necessá-
rio secar bem a planta dos pés 
e também entre os dedos, pois 
as bactérias tendem a se proli-
ferar em lugares úmidos.

Prefira sapatos 
abertos
Facilitam a respiração dos 

pés, geralmente aqueles que 
vedam toda a entrada de ar 
tendem a causar mais chulé.

Nunca use o mesmo
par de sapatos
Uma outra dica muito boa 

é trocar sempre os sapatos, o 
ideal é trocar durante o dia, 
mas se não for possível, é im-
portante não usar o mesmo sa-
pato no dia seguinte, deixando 
aquele par usado no dia ante-
rior em algum lugar arejado e 
ensolarado.

Evite calçados 

de plástico
Plástico, borracha, mate-

riais sintéticos são totalmente 
vedáveis o que auxilia na pro-
liferação de bactérias, desta 
maneira, as pessoas ficam mais 
propensas a ter chulé.

Cuidado com o talco
De amigo a inimigo. Os 

talcos podem atrapalhar mui-
to aquelas pessoas que têm 
suor excessivo nos pés, já que 
ao entrar em contato com eles 
uma “pasta” pode ser formada, 
assim, provocando inda mais 
a proliferação das bactérias já 
existentes.

Use meias 
de algodão
Elas são sempre as mais 

indicadas, já que esse material 
tem propriedades de absorver 
e de deixar o suor evaporar de 
uma maneira melhor. Diferen-
te dos tecidos sintéticos, que 
não têm essa propriedade.

O ideal é trocar de sapatas com fre-
quência, para assim evitar o chulé
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Ingredientes 
da massa

125g de farinha de trigo
125g de açúcar impalpável
4 ovos inteiros
Raspas de 1 limão siciliano
½ colher de (sopa) fermento 
em pó
½ colher de (sopa) emulsifi-
cante
100g de fundo de alcachofra 

No outono inicia-se um 
novo período. Os jardins e 
as plantas em vasos que cer-
tamente passaram maus bo-
cados com o calor do verão 
precisam de cuidados para 
recuperar a forma e enfrentar 
as transformações que che-
gam com o outono. 

Limpeza e adubação
Faxina geral. O primeiro 

passo para cuidar do jardim 
nessa época do ano é fazer 
uma boa limpeza. Elimine 
insetos e ervas daninhas que 
provavelmente invadiram 
canteiros e vasos durante o 
inverno. Folhas e galhos se-
cos devem ser eliminados com 
uma poda de limpeza. Raste-
los ajudam na tarefa da lim-
peza. Aproveite também para 
dar manutenção aos canteiros 
já formados, escarificando o 
solo para favorecer a aeração 
ou oxigenação das raízes. Evi-
te neste caso o uso de enxada 
ou pá, esse trabalho deve ser 

Torta de alcachofra
cozido e picado em cubos

Ingredientes 
do recheio

2 colheres de (sopa) amido de 
milho
500 ml de leite integral
100g de açúcar mascavo
1 pitada de cravo em pó
1 pitada de canela em pó
2 gemas

200g de fundo de alcachofra 
cozido e picado em cubos

Decoração
Chocolate em pó
Pétalas de alcachofra cozidas

Modo de preparo 
da massa
Para fazer a massa, colo-

que na batedeira a farinha, o 
açúcar, os ovos, o emulsifican-
te, as raspas de limão e bata 
por 10 minutos. Desligue a 
batedeira, acrescente a al-
cachofra e o fermento e bata 
levemente, só para misturar. 
Leve ao forno médio por apro-
ximadamente 40 minutos.

Modo de preparo 
do recheio
Em fogo baixo, dissol-

va o amido de milho no leite, 
acrescente o açúcar mascavo, 
a canela e o cravo em pó, as 
gemas e a alcachofra. Espere 
o creme engrossar, deixe es-
friar e recheie o boloA torta deve ficar num tempo médio de 40 minutos no forno

Jardim no outono: menos água e muito húmus de minhoca
realizado com escarificador 
ou sacho, pois esta ferramen-
ta permite acessar o espaço 
entre as plantas sem, contu-
do, danificá-las.

Prepare o solo para a adu-
bação. Nos vasos e jardineiras 
use um ancinho para revol-
ver a terra superficialmente. 
Sempre que possível, prefira 
ingredientes orgânicos para 
fazer a adubação (húmus de 
minhoca, torta de mamona ou 
farinha de osso).

Cuidado com as 
podas: essa tarefa
merece atenção
Nada de podar plantas 

que vão florir no inverno ou 
início da primavera, pois sua 
floração pode ser prejudicada. 
Podas educativas (aquelas que 
dirigem o crescimento das fo-
lhagens) também não são re-
comendadas. O certo é fazer 
apenas uma poda de limpeza, 
retirando folhas amareladas 

e galhos secos para favorecer 
a penetração dos raios sola-
res entre os galhos da planta. 
Essa poda de limpeza é espe-
cialmente indicada para as 
cercas vivas.

 Dicas para fazer 
a poda de limpeza 
sem erros:
Com tesouras de pontas 

finas é possível alcançar áre-
as de acesso mais difícil em 
arbustos e cercas vivas, mas 
para hastes lenhosas é essen-
cial usar uma tesoura de poda 
adequada, para não “masti-
gar” os caules.

Use ferramentas sempre 
muito bem afiadas, evitando 
danificar as plantas.

Para podar folhas mor-
tas, faça um corte limpo, na 

extremidade do pecíolo, exa-
tamente onde a haste da folha 
encontra o ramo.

Dê uma ajuda para as 
plantas que precisam de 
apoio.

De uma maneira geral, 
as plantas no outono perdem 
uma boa parte de suas fo-
lhas, o que oferece uma ótima 
oportunidade para verificar 
as condições das plantas que 
precisam de suporte, tutores 
e treliças. Verifique as con-
dições gerais destes apoios e 
aproveite para corrigir a con-
dução dos ramos que cresce-
ram durante o verão. Evite 
fazer cortes e podas de corre-
ção, eliminando apenas os ra-
mos que apresentarem algum 
problema sério (como quebra, 
ataque maciço de insetos ou 
pragas, etc.).

Garanta a umidade
das plantas sem 
encharcar
Com o final do verão e a 

diminuição do calor, a quan-
tidade de água das regas deve 
ser diminuída, pois a evapo-
ração no outono é menor. Por 
outro lado, as plantas estarão 
entrando num período no 
qual as chuvas diminuem e 
o solo passa a ficar mais res-
secado. Uma ótima medida é 
aproveitar para incorporar 
à terra elementos com ação 
hidrorretentora, ou seja, que 
absorvem e mantém a umi-
dade na quantidade certa. O 
mais recomendado é o húmus 
de minhoca que além de cum-
prir essa função ainda contém 
bons nutrientes para as plan-
tas.O húmus de minhoca é muito recomendado porque mantém a umidade 

na quantidade certa

Nesta estação não é apropriado exagerar na água para as plantas

A Sinusite é uma inflama-
ção dos seios nasais que gera 
sintomas como dor de cabeça, 
corrimento nasal e sensação 
de peso no rosto, especial-
mente na testa e nas maçãs do 
rosto, pois é nestes locais que 
se localizam os seios nasais. 
Veja abaixo alguns métodos 
naturais que não apresentam 
riscos e que podem ajudar a 
Tratar a Sinusite, muitas ve-
zes com ingredientes já pre-
sentes na sua casa. O ideal no 
entanto é encontrar suas cau-
sas para evitar seus ataques.

Eucalipto, sal e água
O eucalipto também é ex-

pectorante, portanto inalar 

Remédios caseiros ajudam a tratar a sinusite
o vapor dele através de uma 
nebulização pode ser inte-
ressante para reduzir as se-
creções acumuladas durante 
uma infecção, explica Magri. 
Se a água e o sal forem alia-
dos a ele, somam o efeito do 
remédio para infecção expli-
cado anteriormente e a pessoa 
pode sim se sentir melhor.

Cloreto de magnésio
O cloreto de magnésio 

nada mais é do que uma so-
lução para Tratar a Sinusite, 
como a mistura de água com 
sal de cozinha. Fora isso, o 
cloreto de magnésio não tem 
nenhuma outra propriedade 
curativa neste aspecto.


