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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



3Jornal São Pedro- 29 de maio de 2018

As aplicações da resso-
nância magnética nuclear 
(RMN) em diversos segmen-
tos, da academia à indústria 
estiveram no centro de um 
debate que ocorreu na últi-
ma semana, na Escola Su-
perior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz”, em Piracicaba 
(SP). Pesquisadores da Em-
brapa, universidades e em-
presas apresentaram como a 
técnica está sendo usada na 
agricultura, alimentos e in-
dústria.

Ressonância mag-
nética nuclear na área 
agrícola

A ressonância magnética 
nuclear (RMN) já vem sendo 
utilizada há mais de 50 anos 
na área agrícola para deter-
minar a estrutura quími-
ca dos princípios ativos dos 
agroquímicos, mas os equi-
pamentos utilizados para as 
análises ainda são muito ca-
ros. O pesquisador da Em-
brapa Instrumentação (São 
Carlos, SP), Luiz Alberto 
Colnago, apresentou na aber-
tura do workshop como essas 

No dia 6 de junho, o se-
tor produtivo da maçã fará 
uma verdadeira imersão na 
situação atual da mariposa 
oriental (Grapholita molesta), 
uma das principais pragas da 
cultura da macieira, na Casa 
do Povo em Vacaria (RS). O 
inseto tem sido responsável 
por perdas que podem chegar 
até 5% da produção anual de 
maçãs.

Segundo Adalécio Ko-
valeski, pesquisador da Em-
brapa Uva e Vinho e um dos 
organizadores do evento, as 
características bioecológicas 
desse inseto são ainda um de-

Pesquisadores discutem potencial da ressonância magnética na agricultura e na indústria
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barreiras podem ser supera-
das com o uso de ressonância 
magnética de baixo campo, 
cerca de dez vezes mais bara-
ta do que as usadas em medi-
cina e laboratório.

Além de Colnago, dois 
representantes da Fine Ins-
trument Technology (FIT) 
-  empresa parceira da Em-
brapa Instrumentação no uso 
da metodologia e desenvol-
vimento de equipamentos de 
RMN – o diretor de Tecnolo-
gia Daniel Consalter e Dou-
glas Flores demonstraram 
a tecnologia e apresentar a 
aplicação industrial dos apa-
relhos, a convergência para 
a indústria 4.0 e os métodos 
não invasivos de análise de 
frutas e outros alimentos.

Colnago tem conduzido 
estudos alternativos aos mé-
todos trabalhosos e demora-
dos e desenvolvido equipa-
mentos de custos inferiores 
para identificar teores de óleo 
em grãos e alterações em ali-
mentos in natura - frutas e 
carne bovina – e industriali-
zados – azeite de oliva, maio-
nese, molhos de salada e até 

vinho, de forma pioneira, 
desde 1986. O emprego de 
RMN de baixo campo vem 
permitindo a análise química 
de amostras grandes como 
frutas inteiras e  alimentos 
embalados, investigando e 
monitorando a qualidade dos 
alimentos que fazem parte da 
mesa do consumidor.

“Em análise de frutas, 
carnes frescas e produtos co-
merciais embalados não há 
competidores diretos, com 
aparelhos de baixo custo. Na 
Universidade da Califórnia, 
um professor utiliza um equi-
pamento de alto custo para 
estudar vegetais – abacate, 
ameixas e azeitonas – mas o 
princípio de análise desen-
volvido por ele é diferente do 
método brasileiro – é mais de-
morado”.

O aparelho utilizado por 
Colnago tem princípio de 
funcionamento similar aos 
de uso médico e laboratorial. 
Mas esse tipo não gera ima-
gem como os aparelhos de  
uso médico, nem um espectro, 
como nos aparelhos de uso la-
boratorial. O que se mede nos 

Ressonância magnética nuclear  investiga e monitora a qualidade dos 
alimentos que fazem parte da mesa do consumidor

aparelhos de RM em baixo 
campo é o tempo de desapare-
cimento do sinal de ressonân-
cia. Esse sinal é comparado 
com um banco de dados por 
programas estatísticos que 
transformam essa informação 
na composição química dos 
produtos agroalimentares.

Aplicação na análise 
de solos

Entre as diversas apli-
cações da técnica, uma que 
também vem se destacando é 

o emprego de RMN de baixo 
campo na Ciência do solo. O 
uso nessa área foi apresenta-
do pelo pesquisador da Em-
brapa Solos (Rio de Janeiro), 
Etelvino Novotny. Já o pro-
fessor da Universidade Fede-
ral de São Carlos (UFSCar), 
Tiago Vanâncio, abordou as 
aplicações de RMN no estu-
do de agroquímica e alimen-
tos, enquanto o pesquisador 
da Esalq, Francisco Guilhien 
Gomes Junior, falou das ima-
gens de RMN para a análise 
de sementes. 

Embrapa promove seminário técnico para controle de praga em macieira
safio para técnicos e produto-
res. Ele comenta que os danos 
podem ocorrer tanto nos pon-
teiros das plantas, sendo pre-
judicial em viveiros de mudas 
e pomares em formação, co-
motambém ao longo de todo o 
ciclo nos frutos, desde o início 
do desenvolvimento até a co-
lheita. “Depois que a lagar-
ta penetra no fruto, não tem 
mais o que fazer, fica impró-
priopara a comercialização”, 
pondera. Kovaleski também 
alerta para o risco do inseto 
atrapalhar as exportações, já 
que pode ser detectado du-
rante as inspeções, visando o 

mercado internacional.
Neste cenário, há vários 

anos, a Embrapa e a Epa-
gri, em parceria com outras 
instituições tem pesquisado 
soluções sustentáveis como 
o uso de feromônios sexu-
ais. Como resultado, já estão 
sendo utilizadas armadilhas 
de monitoramento e também 
liberadores com feromônios, 
para causar a interrupção do 
acasalamento, popularmente 
conhecida ‘confusão sexual’, 
evitando o encontro do macho 
e da fêmea.

“Com a utilização dos 
feromônios conseguimos re-
duzir a população da mari-
posa, os resíduos nos frutos 
e os riscos de contaminação 
ao ambiente, além de favore-
cermos o desenvolvimento de 
inimigos naturais. É uma tec-
nologia que dá certo e é am-
bientalmente segura, mas que 
precisa ser melhor estudada 
para as condições do Brasil”, 
destaca Kovaleski.

Para Cristiano João Ario-
li, pesquisador da Epagri e 
também um dos coordenado-
res do evento, o uso dos fero-
mônio no Brasil ainda é inci-
piente se comparado a países 
como Argentina, Chile, Itália 
e Estados Unidos, nos quais 

a tecnologia é utilizada com 
sucesso. “Ainda enfrentamos 
uma grande dificuldade em 
impedir o encontro de ma-
chos e fêmeas em situações de 
altos níveis populacionais da 
praga, fato esse comumente 
encontrado nos pomares do 
Brasil, com os produtos dis-
poníveis para a cultura”, ava-
lia. Arioli pontua que a efici-
ência dos feromônios depende 
de inúmeros fatores que exi-
gem grande conhecimento 
e acompanhamento dos res-
ponsáveis técnicos e fruticul-
tores, como por exemplo o 
momento correto de aplicar e 
a forma de aplicação, dentre 
outros.

Durante o Seminário, os 
participantes irão conhecer 

Inseto tem sido responsável por perdas que podem chegar até 5% da 
produção anual de maçãs.

a realidade da praga nos es-
tados do Rio Grande do Sul e 
de Santa Catarina, os resul-
tados das pesquisas com fero-
mônios desenvolvidas para o 
seu controle, bem como uma 
apresentação dos principais 
produtos disponíveis no mer-
cado. Segundo os organiza-
dores, a proposta é que ao fi-
nal do evento seja definido um 
plano de controle a ser adota-
do por todo o setor produtivo 
nas próximas safras.

As inscrições devem ser 
feitas antecipadamente no 
endereço :https://bit.ly/2K-
qHMUJ, ao custo de R$30,00 
para estudantes e de R$60,00 
para profissionais e público 
em geral. As vagas são limi-
tadas.
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Celebrada no dia 27 de 
maio, Nossa Senhora de Ca-
ravaggio possui uma poderosa 
oração para abrir caminhos. 
A santa fez apenas uma apa-
rição na Itália e tamanha foi 
a fé do pequeno povoado que 
hoje existem diversos santu-
ários para ela, incluindo o de 
Farroupilha. 

História
Na tarde do dia 26 de 

maio de 1432, a senhora Jo-
aneta Vacchi saiu para buscar 
comida para seus animais na 
escuridão da noite a mando de 
seu bruto marido. Ao perce-
ber que estava longe de casa, 
que era situada no pequeno 
vilarejo de Caravaggio (norte 
da Itália, próximo a Milão), a 
mulher ficou com medo de ser 
espancada pelo marido ao re-
gressar sem o pedido.

Ao dirigir-se para Maria 
em busca de socorro, uma luz 
misteriosa teria surgido em 
seu caminho, revelando no 
céu a imagem da mãe de Je-
sus. Primeiramente, a mulher 
divina exaltou a postura de 
Joaneta como filha humilde e 
sofredora.

Depois, deu um recado 
ao povo (no início do século 
15, a Igreja Católica estava 
agitada por disputas e divi-
sões internas, inclusive com 
o surgimento de alguns an-
tipapas): pediu que voltassem 

Fim de semana foi de 
honra à Nossa Senhora 
de Caravaggio

Santuário em Farroupilha recebeu milhares de fiéis em romaria no fim 
de semana

a fazer penitência, jejuassem 
nas sextas-feiras e orassem 
na igreja no sábado à tarde, 
em agradecimento pelos cas-
tigos afastados. E pediu para 
construir um templo em seu 
nome. Esta foi a única apari-
ção de Nossa Senhora de Ca-
ravaggio.

Oração para 
abrir caminhos
“Adorada mãe de Jesus, 

que um certo dia apareceu em 
Caravaggio, município que 
fica na divisa entre Milão e 
Veneza, na Itália, agradece-
mos por esse presente enviado 
por Deus pai todo-poderoso. 
Tu, senhora de Caravaggio 
que viveu numa época de agi-
tação política, de descontrole 
religioso, de muita traição, 
muitos crimes e roubos, am-
parai-nos nesta hora de afli-
ção e desespero, pois temos a 
impressão de que todos estão 
desorientados, perdidos, sem 
fé, sem amor, sem espírito de 
luz, para mostrar-lhes o per-
dão, o respeito, a vida cristã, a 
bondade e a beleza do mundo. 
Estão cegos para tudo. Faça-
-os enxergarem que a senho-
ra, nossa mãe bendita, quer 
estenderlhes a mão da puri-
ficação e do perdão. Chame-
-os mansamente, mãe amável, 
para junto de ti e rogai por 
todos nós. Amém!” (Reze uma 
Ave-Maria).

A retomada de pleitos 
como a redução do Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI), a retirada do vinho 
do regime de Substituição 
Tributária (ST) e a atualiza-
ção de itens da Lei do Vinho 
foram alguns dos temas de-
batidos em reunião da Frente 
Parlamentar de Defesa e Valo-
rização da Produção Nacional 
de Uvas, Vinhos, Espumantes 
e Derivados, que aconteceu 
em Bento Gonçalves na última 
semana. 

No encontro, produtores, 
dirigentes do setor e empre-
sários abordaram a necessi-
dade de voltar a reivindicar 
junto ao Governo Federal a 
redução da alíquota para 6% e 
posteriormente para 5%, con-
forme havia sido acordado na 
edição da Medida Provisória 
(MP) 690, que mudou a forma 
de cobrança de um valor fixo 
para o percentual de 10% so-
bre o valor da garrafa. Ainda 
sobre medidas para reduzir 
a tributação de vinhos – que 
corresponde a mais da metade 
do valor do produto – foi des-
tacada a urgência da retirada 
do vinho do regime da ST, que 
causa desvantagem em rela-
ção aos rótulos importados.

O diretor de Relações 
Institucionais do Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin), 
Carlos Paviani, esclareceu que 
as tratativas com o governo 
serão retomadas neste ano 
para que sejam atendidas até 

Setor vinícola retoma reivindicações para redução de 
tributos e atualização da Lei do Vinho   
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2019, já que resultam em mu-
danças no orçamento federal.

Sobre a retirada do vinho 
do regime da ST, Paviani ex-
plicou que a desvantagem do 
vinho nacional na compara-
ção com o importado ocorre 
porque o produto estrangeiro 
é tributado pelo valor de en-
trada, enquanto que o vinho 
elaborado no país é cobrado 
imposto sobre o valor da ven-
da. “Essa diferenciação tem 
nos causado prejuízos, espe-
cialmente para o vinho gaú-
cho que é comercializado para 
outros estados, já que cada 
unidade da Federação tem 
Margem de Valor Agregado 
(MVA) diferentes, que aca-
bam se somando aos custos 
de logística e onerando toda 
a cadeia produtiva”, reiterou.

Com relação à Lei do Vi-
nho, os dirigentes destacaram 
a necessidade de moderniza-
ção de itens como a guia de 
livre trânsito e sobre a exclu-
são da obrigatoriedade de um 
fiscal ser o responsável pela 
acetificação do vinho que é 
vendido a granel para a elabo-
ração de vinagres. 

Além da tributação e atu-
alização da Lei do Vinho, fo-
ram tratados temas como os 
benefícios que a inclusão do 
vinho no Simples Nacional 
tem resultado e a busca de re-
cursos para a compra de equi-
pamentos para reformular as 
áreas de estudo e treinamen-
to, a qualificação dos futuros 
técnicos, dos estudantes e dos 
profissionais da cadeia produ-
tiva da uva e do vinho.

Paviani falou sobre articulação setorial para a redução de impostos que 
incidem sobre o vinho
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Os agricultores fizeram 
duas manifestações na BR-
470 em apoio à greve dos ca-
minhoneiros.  A primeira foi 
na manhã de sábado (26), já 
a segunda foi na manhã (Ga-
ribaldi) e tarde (Bento Gon-
çalves) de segunda-feira (28). 
Em ambas as ocasiões, os 
produtores usaram tratores 
para bloquearem a rodovia.

“Tivemos um dia bastan-
te agitado, de manifestações 
em toda a região. Os nossos 
agricultores se mobilizando, 
apoiando a luta dos caminho-
neiros. Nós temos uma pau-
ta em especial, que continua 
sendo a valorização dos nos-
sos produtos”, relata o presi-
dente do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, Cedenir 
Postal.

“Todos os nossos produ-
tos têm sido desvalorizados 
ao longo dos anos e o custo 
de produção aumentou mui-
to, principalmente em rela-

Agricultores fazem manifestações na BR-470 e 
reivindicam valorização de produtos

ção aos combustíveis, que é 
a mesma reinvindicação dos 
caminhoneiros”, acrescenta.

O presidente disse que 
durante a manhã de segunda-
-feira (28), ele esteve em Nova 
Bassano para tentar negociar 
com outros sindicatos a libe-
ração das cargas de leite, para 

os agricultores não terem 
mais prejuízo, e a ração para 
alimentar os animais (frangos 
e suínos).

“Todos os agricultores de 
Tuiuty, Buratti, São Valen-
tim, Faria Lemos, Vale Au-
rora, Paulínia, alguns até de 
Cotiporã se juntaram nesta 
segunda-feira. Havia mais de 
cem tratores na manifesta-
ção”, comenta.

Postal avalia que a região 
de Bento Gonçalves é uma das 
menos atingidas pela gre-
ve dos caminhoneiros. “Não 
temos colheita de frutas, de 
uva. Portanto não está sendo 
tanto atingida. Porém, há al-
guns setores das verduras que 
não estão conseguindo escoar 

a sua produção. Os agriculto-
res estão perdendo muito na 
questão do leite, aves e suí-
nos”, lamenta Postal.

“As manifestações es-
tão se intensificando e nos 
preocupa. Estamos atentos. 

Orientamos aos nossos agri-
cultores que se por acaso fo-
rem aos manifestos, o façam 
com cautela, primando pela 
segurança, sem mais trans-
tornos para a população em 
geral”
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Nestes períodos de frio é 
a época perfeita para o plan-
tio de salsão, ervilhas, radicce 
alface, beterraba, mostarda, 
agrião, cebolinha e acelga. 
.além de investir no plantio de 
macieiras e pereiras.

Cultivar legumes duran-
te o inverno pode ser difícil 
mas, tomando-se as devidas 
precauções, é possível manter 
vários legumes saudáveis su-
ficientemente aquecidos para 
sobreviver às baixas tempera-
turas da estação. Por sua vez, 
as temperaturas baixas, es-
pecialmente à noite, causam 
a produção de mais açúcar, 
necessário à sua sobrevivência 
em ambientes frios; o açúcar 
produzido, então, melhora o 
sabor dos legumes. Indepen-
dentemente do método que 
você use, tente fazer com que 
seus legumes de inverno se 
desenvolvam durante o maior 
tempo possível.

Escolha os 
vegetais certos
Para cultivo no inverno, 

você deve sempre escolher le-
gumes resistentes ao frio, e, 
mesmo entre estes legumes, 
alguns se adaptam a tempe-
raturas extremamente baixas 
melhor do que outros. Pes-
quise cuidadosamente os re-
quisitos mínimos de tempera-
tura e cultivo para um vegetal 
de inverno antes de cultivá-lo. 
[1]

Legumes populares de 
inverno incluem rúcula, be-
terraba, brócolis, couve-de-
-bruxelas, repolho, cenoura, 
couve-flor, acelga, chicória, 
fava, couve, alho, alho-poró, 
alface, mostarda, cebola, che-
rovia, radicchio e espinafre.

A cebola está entre os le-
gumes mais resistentes, com 
a maioria de tipos sobreviven-
do a temperaturas de -18°C. 

Como cultivar legumes no inverno
A cebola doce Walla Walla 
é possivelmente a mais resi-
liente, com alguns relatos que 
sugerem que ela consegue su-
portar temperaturas tão bai-
xas quanto -24°C.

A couve-de-bruxelas 
também é bastante resistente 
e é capaz de suportar tem-
peraturas tão baixas quanto 
-16°; de maneira similar, o 
radicchio e a chicória supor-
tam temperaturas de -15°C.

Alface é um dos vegetais 
menos resistentes a baixas 
temperaturas; mesmo assim, 
sobrevive a temperaturas de 
até -4°C.

 
Faça rotação 
de culturas
Independentemente de 

onde você planta seus legu-
mes de inverno, faça rota-
ção de culturas de ano a ano. 
Plantar a mesma cultura no 
mesmo local fará que o solo 
perca os nutrientes, sendo 
mais provável também que 
pestes que são atraídas por 
aquele tipo de vegetal fiquem 
sempre próximas à área, cau-
sando danos.

Caso você não faça rota-
ção de suas culturas, pelo me-
nos plante outro tipo de vege-
tal em outra estação do ano, 
tais como primavera e verão, 
a fim de melhorar a qualidade 
do solo.

Use as paredes
As paredes externas das 

casas, galpões e garagem for-
necem muita proteção natu-
ral contra ventos rigorosos 
de inverno. Caso você viva em 
uma região onde os ventos 
sejam de fracos a moderados, 
poderá usar apenas uma pa-
rece voltada para o sul como 
proteção, que permitirá que 
as plantas recebam o máximo 
de luz do sol e as protegerá da 

maioria dos ventos frios.

Use estruturas 
de proteção
 Estruturas de proteção 

são, de certo modo, estufas 
portáteis e podem ser feitas 
de uma variedade de materiais 
transparentes que bloqueiam 
o vento, mas permitem a pas-
sagem de luz do sol. Há vários 
modelos que você pode expe-
rimentar. Insira algumas va-
retas de metal no solo e apoie 
placas de vidro sobre elas em 
uma forma triangular, que 
lembre um cone. Corte o fun-
do de um galão transparente 
de água (ou outro recipiente 
de plástico) e coloque-o sobre 
uma plantação pequena

 
Construa um 
túnel de filme 
de polietileno
É basicamente a mes-

ma coisa que uma estrutura 
de proteção, mas em escala 
maior. Você vai precisar in-
serir no solo, em toda a área 
do canteiro, vários meios ar-
cos de tubos de PVC ou de 
eletroduto. Estes meios arcos 
devem ser grandes o bastante 
para que uma pessoa caminhe 
debaixo deles, medindo apro-
ximadamente 1,5 de largura, 
1,5 m de altura e com espa-
ço de 1,5 m entre eles.Pode 
ser melhor fixar os arcos em 
tábuas resistentes de madei-
ra para fornecer a eles apoio 
extra. Coloque plástico trans-
parente ou tecido de poliéster 
transparente sobre os arcos. 
Você pode fixar o material 
nas tábuas ou prendê-lo com 
pedras pesadas ou sacos de 
areia.

 
Construa 
uma estufa fria
Uma estufa fria é uma 

estrutura mais permanente 
que pode ser usada ano a ano. 
Você pode construir uma de 
madeira e fibra de vidro, mas 
também pode comprar uma 
que seja pré-construída em 
uma loja de jardinagem. Uma 
estufa fria mede aproximada-
mente 46 cm na parte traseira 
e 30 cm na parte frontal, com 
um telhado oblíquo transpa-
rente que recebe a luz do sol 
de ângulo específico.

 
Cultive seus 
legumes em 
canteiros elevados 
Canteiros elevados usam 

pedras, tijolos ou madeira 

para criar estruturas ao re-
dor das plantas. Estas estru-
turas são, então, preenchidas 
com solo rico em nutrientes. 
Ao manter seus legumes de 
inverno elevados, você pode 
deixar o solo dos canteiros a 
uma temperatura 11° a 13° 
C maior do que o restante do 
solo.

Cubra seus legumes
 Cobrir as plantas isola o 

solo, mantendo-o mais aque-
cido do que estaria quando 
exposto aos ventos fortes do 
inverno. Use terra para man-
ter as raízes dos legumes co-
bertas. Deposite terra ao re-
dor do ombro dos vegetais de 
raiz, como as cenouras, mas 
não cubra as folhas que es-
tiverem brotando, pois ela s 
precisam da luz do sol; man-
ter o vegetal de raiz coberto é, 
frequentemente, uma manei-
ra suficiente de proteger es-
sas plantações contra baixas 
temperaturas.

Aqueça o solo 
com composto 
orgânico
Uma camada de composto 

orgânico deve ser aplicada um 
pouco antes que o solo conge-
le; em regiões extremamente 
frias, a camada deve ser de 
30,5 cm, mas pode ser um 
pouco mais fina em regiões 
que possuem temperaturas 
menos severas. Para melho-
res resultados, use composto 
orgânico leve, como agulhas 
de pinheiro, folhas picadas 

ou aparas de grama; especial-
mente em regiões mais frias, 
você pode usar composto or-
gânico de casca de árvores, 
que é um pouco mais pesado. 
Certifique-se de não cobrir 
as folhas que estão brotando, 
pois você pode inadvertida-
mente matar a plantar ao pri-
vá-la de luz do sol.

Plante legumes 
dentro de casa
Durante o inverno, você 

pode cultivar muitos legu-
mes dentro de casa, desde 
que existam espaço suficiente 
e os recursos apropriados. A 
maioria dos legumes possui 
sistema profundo de raízes e 
precisa ser plantada em re-
cipientes com profundidade 
considerável. Regaduras são 
necessárias com frequência, 
dependendo do legume espe-
cífico que está cultivando; se o 
céu cinza de inverno não for-
necer muita luz, talvez você 
precise complementar a luz 
natural com luzes artificiais 
de crescimento.

Dicas
Descubra quando, em 

média, a primeira geada ocor-
re. Alguns legumes podem se 
desenvolver à luz das geadas 
moderadas de outono, mas 
não durante as geadas seve-
ras do inverno. Saber quando 
as geadas ocorrem, às quais 
as plantas não sobreviverão, 
pode ajudá-lo a planejar o iní-
cio do seu cultivo sem riscos 
de danificá-las.

Durante o inverno, você pode cultivar muitos legumes dentro de casa

Canteiros elevados usam pedras, tijolos ou madeira para criar estruturas 
ao redor das plantas
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Com o friozinho chegan-
do, nem sempre temos uma 
churrasqueira dentro de casa. 
Que tal apostar num assado 
de forno (se for no fogão à le-
nha, melhor ainda) 

Além de bem saborosa, 
a maminha assada com man-
jericão é muito prática: fica 
pronta em 30 minutos! 

Ingredientes
1,2 kg de maminha (1 

peça)

Assados para domingos de inverno
1 colher (sopa) de óleo
2 colheres (sopa) de mo-

lho de soja (shoyu)
1 colher (chá) de orégano
3 folhas de manjericão pi-

cadas
1/2 unidade de pimenta-

-dedo-de-moça picada
3 colheres (sopa) de azeite 

de oliva
2 dentes de alho picados
Sal a gosto
 
Modo de preparo
Retire o excesso de gor-

dura da carne.
Misture o óleo, o shoyu 

(molho de soja), o orégano, o 
sal, o manjericão e a pimenta.

Cubra a carne com a mis-
tura, tampe com papel-alu-
mínio e leve ao forno, prea-
quecido a 220 ºC, durante 1 
hora.

Retire o papel-alumínio e 
asse por mais 30 minutos ou 

até a carne ficar macia.
Em uma panela, aqueça o 

azeite e doure o alho.

Além de bem saborosa, a mami-
nha assada com manjericão é 
muito prática: fica pronta em 30 
minutos! 

Ingredientes
350 batata
1/2 xícara (chá) de Água 

fervente
1 cubo de caldo de legu-

mes
1 unidade de abobrinha 

pequena ralada no ralo grosso
1 unidade de cenoura pe-

quena ralada no ralo grosso
150 queijo branco ralado 

no ralo grosso
2 colheres (sopa) de azeite 

de oliva
 
Modo de preparo
Descasque as batatas e 

coloque-as em uma panela. 
Cubra com água e cozinhe 
por 10 minutos, ou até fica-
rem cozidas, porém firmes.

Não deixe a batata cozi-
nhar demais ela deve ficar “al 
dente” para que fique crocan-
te ao dourar.

Espere esfriar e rale as 

Batata rosti recheada
batatas no ralo grosso. Reser-
ve. Você também pode utilizar 
a abobrinha e a cenoura com 
a casca.

Em uma tigela, coloque a 
água e dissolva o cubo de cal-
do de legumes.

Divida em duas partes, 
na primeira misture a metade 
das batatas e reserve.

Em outra tigela, mistu-
re a abobrinha, a cenoura, o 
queijo e o restante do caldo de 
legumes dissolvido. Reserve.

Em uma frigideira gran-
de (24cm de diâmetro), colo-
que o azeite. Espalhe metade 
da batata, forrando o fundo 
da frigideira.

Distribua o recheio e 
cubra com o restante da bata-
ta. Leve ao fogo médio por 15 
minutos, ou até dourar. Vire 
cuidadosamente para dourar 
o outro lado. Sirva em segui-
da.

Não deixe a batata cozinhar demais ela deve ficar “al dente” para que 
fique crocante ao dourar.

Retire a carne do forno e, 
por cima, distribua o alho.

Sirva com batatas doura-

das na manteiga.
Dica: se preferir, sirva 

com uma massa ou arroz.
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Perfeita para quando ba-
ter a vontade de comer a tra-
dicional “feijuca”, mas sem 
sentir-se pesado após o almo-
ço

Ingredientes
300 g de carne-seca sem 

gordura cortada em cubinhos
500 g de feijão-preto
2 litros de água
2 folhas de louro fresco
6 gomos de linguiça de 

frango cortados em rodelas
1 paio bem magro corta-

do em rodelas
1 linguiça calabresa sem 

gordura
2 colheres (sopa) de azeite
3 dentes de alho amassa-

dos
Sal a gosto

Modo de preparo
Na véspera, deixe a carne 

de molho em água fria, tro-
cando-a três ou quatro vezes. 
Lave o feijão, coloque-o em 
uma tigela e cubra com água 
fria. Deixe de molho durante 
a noite. No dia seguinte, afer-
vente a carne, escorra e colo-
que-a na panela de pressão. 

Feijoada light
Cubra com a água fria e cozi-
nhe por 25 minutos, contados 
a partir da fervura. Escorra e 
reserve.

Cozinhe o feijão com o 
louro e a água do molho numa 
panela de pressão por 30 mi-
nutos a partir da fervura. 
Passe o feijão e a carne para 
uma panela grande e leve ao 
fogo baixo, mantendo a tam-
pa. Afervente a linguiça e o 
paio. Escorra e coloque-os na 
panela do feijão. Cozinhe em 
fogo médio por 20 minutos ou 
até a linguiça ficar macia. Se 

for preciso, junte mais água 
para aumentar o caldo. Numa 
frigideira pequena, aqueça o 
azeite e doure o alho. Adicio-
ne o feijão e tempere com sal. 
Ferva por mais cinco minutos 
ou até o caldo engrossar. Re-
tire do fogo e sirva com arroz 
branco, couve refogada com 
azeite e alho, farofa de milho 
e laranjas cortadas em peda-
ços.

Tempo de preparo: 13 
horas

Rendimento: 7 porções
Calorias por porção: 506

Retire do fogo e sirva com arroz branco, couve refogada com azeite e 
alho, farofa de milho e laranjas cortadas em pedaços

Óleo e um tempero
para te fortalecer
Um dos pilares do fortale-

cimento do sistema imunoló-
gico é a alimentação adequa-
da.

A resiliência do sistema 
imunológico pode contribuir 
para ampliar a eficácia da 
vacina e diminuir o risco de 
efeitos colaterais. Também é 
influente para que as pessoas 
tenham reações mais brandas 
caso sejam infectadas.

Sabendo disso, você deve 
querer saber como ficar for-
talecido.

É interessante fortificar o 
sistema imunológico investin-
do em alimentos como:

Alho
Abacate
Brócolis
Gengibre
Óleo de coco (duas colhe-

res de sopa de óleo de coco, 
ingeridas diariamente, podem 
mesmo contribuir para uma 
melhora do sistema imunoló-
gico).

E além desses menciona-
dos, aposte no consumo diário 
de turmérico, também cha-
mado de açafrão da terra, cujo 
princípio ativo é a curcumina.

De acordo com as infor-
mações presentes no Annals 

of Indian Academy of Neuro-
logy e University of California 
, a curcumina tem o poder an-
tioxidante e anti-inflamatório 
tão potente que é até capaz de 
agir contra a oxidação e a in-
flamação das células nervosas.

Sou um habitual consumi-
dor de turmérico e uso como 
condimento no preparo de to-
dos os alimentos como carnes, 
frangos, ovos, …

A resposta 
está na cama
A minha outra recomen-

dação para não deixar o seu 
sistema imunológico vulnerá-
vel é o seu sono.

Segundo as pesquisas, a 
privação de uma noite de sono 
causa depressão de 40% do 
sistema imune.

Um estudo feito pelo Cen-
tro de Medicina do Sono da 
Universidade de Washington, 
que utilizou amostras de san-
gue de 11 pares de gêmeos 
idênticos que tinham padrões 
distintos de sono, sugere que 
dormir mais pode ser bom 
para as defesas do organismo.

O sistema imunológico do 
irmão que permanecia mais 
tempo em vigília encontrava-
-se deprimido quando compa-

rado com o que dormia mais 
horas.

Com certeza não é novi-
dade para você que o maior 
benefício para a saúde que 
nós, seres humanos (na reali-
dade, os seres vivos), temos a 
partir da exposição solar é a 
produção de vitamina D3.

Caso seja o seu primeiro 
contato, vitamina D3 é um 
hormônio esteroidal funda-
mental para a vida no planeta 
e que, quando descoberto, foi 
denominado erradamente de 
vitamina.

Sim, apesar do nome, a vi-
tamina D3 é considerada um 
hormônio porque é produzida 
pelo nosso próprio organismo, 
a partir do contato da radia-
ção solar com a pele, ao con-
trário de outras vitaminas.

Milhares de estudos mos-
tram que ela pode combater 
um amplo espectro de doen-
ças e problemas de saúde, jus-
tamente por fortalecer o seu 
sistema imune.

A lista é extensa
A quantidade de sol, no 

entanto, tem que ser tomada 
com parcimônia e de acordo 
com seu tipo de pele.

Informações 
importantes
Agora que você já tem 

o sistema imune forte, você 
precisa saber 3 pontos impor-
tantes sobre infecção da febre 
amarela.

O papel dos macacos na 
transmissão desta doença é 
nenhum! Os macacos são ape-
nas os hospedeiros do vírus.

É impossível contraí-la 
durante o contato com um 
macaco ou uma pessoa in-
fectada. Ela é transmitida ao 
homem mediante picada de 
insetos hematófagos, que se 
alimentam de sangue.

Então, não adianta apos-
tar em “estratégias” que visam 
eliminar o animal.

Do ponto de vista epide-
miológico, há dois tipos de 
febre amarela: a urbana, que 
teve seu último surto no Brasil 
registrado no Acre, em 1942, 
e a silvestre, endêmica nas flo-
restas tropicais, responsável 
pelos atuais surtos descon-
trolados em alguns estados do 
Brasil (São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Bahia e Minas Gerais).

A febre amarela urbana – 
ainda sem registros atuais en-
tre os brasileiros – é transmiti-
da por meio do Aedes aegypti, 
o mesmo inseto causador de 

dengue, zika e chikungunya. 
Esse mosquito se prolifera em 
água parada e circula em am-
bientes urbanizados.

Outra questão importante 
é em relação aos sintomas.

A pessoa infectada com o 
vírus (amarílico-vírus RNA) 
pode sobreviver à infecção 
praticamente sem manifestar 
seus sintomas.

Aproximadamente 85 por 
cento dos infectados se tor-
nam assintomáticos após 3 
a 4 dias. A partir daí, adqui-
rem imunidade à doença, não 
constituindo um reservatório 
de vírus a longo prazo. Mui-
tas vezes, nem sequer ficam 
sabendo sobre a presença do 
vírus.

A minoria (15 por cento), 
que desenvolve a forma malig-
na da doença, no entanto, tem 
uma letalidade alta (35-50 por 
cento), contribuindo para que 
o índice de letalidade global 
corresponda a algo em torno 
de 7,5 por cento (5 a 10 por 
cento).

Nesses casos, o infectado 
geralmente sente mal-estar, 
cefaleia, manifestando diar-
reia, vômito com sangue e icte-
rícia (percebida pela coloração 
amarela no rosto, nas mucosas 
e no branco dos olhos)

Dr Lair Ribeiro destaca  a importância da gordura na alimentação

Terça-feira (29/05)
16h - Missa no Cemitério Pú-
blico Municipal.

Quarta-feira (30/05)
12h - Missa no Santuário 
Santo Antônio. 17h - Des-
pedida de Santo Antônio no 
Hospital Tacchini. 

Quinta-feira (31/05) 
Corpus Christi
5h - Missa Solene Campal 
no Santuário Santo Antô-
nio. 16h - Procissão com o 
Santíssimo Sacramento pe-
las ruas centrais. 18h - Missa 
de Abertura da Trezena da 
140ª Festa de Santo Antônio. 
Tema: A eucaristia nos torna 
sal da terra e luz no mundo. 
Participação das Comunida-
des Centro e Núcleo             São 
Francisco. 

Sexta-Feira (01/06)
17h - Adoração ao Santíssi-
mo. Após missa.
- 18h - 2ª noite da Trezena. 
Tema: Bem-aventurados os 
puros de coração porque ve-
rão a Deus. Participação das 
Comunidades Santa Paulina, 
N. Sra. Aparecida e São Paulo 

Programação da semana da 
Paróquia Santo Antônio

Apóstolo.
Sábado (02/06) 

15h30min - Convidamos a 
todos os jovens para conversa 
e integração no hall do Sho-
pping Bento, em preparação a 
Ordenação do Diácono Gus-
tavo Predebon.
18h - 3ª noite da Trezena. 
Tema: Bem-aventurados os 
que tem fome e sede de jus-
tiça porque serão saciados. 
Participação das Comunida-
des N. Sra. do Carmo, Divi-
no Espírito Santo e São José 
Operário. 

 Domingo (03/06)
Missas no Santuário Santo 
Antônio: 07h – 08h30min – 
10h – 18h.
10h30min - Missa Festiva e 
Almoço em honra ao Padro-
eiro na Comunidade Divino 
Espírito Santo/ Buratti.
18h - 4ª noite da Trezena. 
Tema: Bem-aventurados os 
que são perseguidos por cau-
sa da justiça, porque deles é o 
Reino dos Céus.  Participação 
das Comunidades São Cristó-
vão e N. Sra. de Caravággio. 


