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Produção mundial de vinhos 
cai 8,6%, mas comercialização 
aumenta 3,4%, segundo OIV

A OIV-International Organisation of Vine and Wine, apresentou dados sobre o potencial mun-
dial de produção do vinho, avaliação das colheitas e o cenário do mercado global do setor em 
2017, durante uma reunião da entidade, em Paris, no dia 24 de abril. Página 4

Luciano Gebler apresentou, na Cos-
ta Rica, uma alternativa ambiental-
mente segura para tratar os resídu-
os líquidos de agrotóxicos que ficam 
no pulverizador após a aplicação

CENÁRIO MUNDIAL DE VINHOS
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PEQUENOS 
ATOS,

GRANDES
MUDANÇAS.

A separação dos resíduos sólidos, popularmente conhecidos como 
lixo,  permite o  reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem e a 

disposição final ambientalmente adequada.

   COMO SEPARAR OS SEUS RESÍDUOS?

Jornais, listas telefônicas, folhetos, revistas, folhas de rascunho, papéis de 
embrulho, caixas de papelão, folhas de caderno, embalagens longa vida 
(tetrapak) e outros.

   PAPÉIS E PAPELÃO

VIDROS
Garrafas em geral, potes e jarras, vidros de conservas, cacos de vidro e outros.

PLÁSTICOS
Garrafas plásticas, tubos e canos, potes de creme, frascos de xampu, 
baldes, bacias, brinquedos, sacos e sacolas, saquinhos de leite e outros.

METAIS
Latas de cervejas e refrigerantes, enlatados, arames, pregos, tampas, fios, 

objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, chumbo e zinco.

Cascas de frutas e legumes, bagaços de frutas, restos de alimentos.

Papel higiênico e lenços de papel usados, curativos, fraldas descartáveis, 
absorventes higiênicos, bitucas de cigarro e resíduo de varrição.

 ATENÇÃO
Pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, restos de remédios, latas de tintas, 

embalagem de agrotóxico e resíduo eletrônico não podem ser destinados junto 
com os resíduos comuns.

Consulte o site  e verifique a destinação 
ambientalmente adequada desses materiais.

www.bentogoncalves.rs.gov.br

Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente pelo telefone 3055 7190 

ou Fala Cidadão 0800 9796866.

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS ORGÂNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENTO GONÇALVES

A comunidade Santo An-
tônio da Linha Pradel esteve 
em festa na última sexta-feira 
(04). O Jantar do mondongo, 
que ocorreu no salão da comu-
nidade, teve como cardápio o 
prato-chefe- mondongo, além 
de pão, arroz, guisado, salada 
verde e cebola no vinagre. Se-
gundo a organizadora, 140 pes-

Jantar na comunidade Santo Antônio 
da Linha Pradel reúne 140 pessoas

soas prestigiaram o evento, e 
além do mondongo consumido 
no jantar, foram vendidos ain-
da 120kg. No dia 3 de agosto, 
uma sexta-feira, será realizada 
uma nova edição do Jantar do 
Mondongo na comunidade, que 
agora se prepara para a tradi-
cional Festa de Santo Antônio, 
em junho.
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O pesquisador Lucia-
no Gebler, da Embrapa Uva e 
Vinho, apresentou na manhã 
de quinta-feira (03) a pales-
tra “Utilização de biobeds nos 
países de América Latina e no 
Caribe (ALC)”, na sede do Ins-
tituto Interamericano de Co-
operación para la Agricultura 
(IICA), na Costa Rica. A per-
gunta principal da apresenta-
ção é “Como descartar resíduos 
de agrotóxicos na propriedade 
rural sem poluir o meio am-
biente?”.   

De acordo Gebler, o Sis-
tema Biobed é uma alternativa 
ambientalmente segura para 
tratar os resíduos líquidos de 
agrotóxicos que ficam no pul-
verizador após a aplicação ou 
derivados após a lavagem das 
máquinas. Esse volume, que 

Pesquisador da Embrapa apresenta a 
utilização de biobeds na Costa Rica
Sistema é uma alternativa ambientalmente segura para tratar os 
resíduos líquidos de agrotóxicos

geralmente é descartado dire-
tamente no solo, com o uso do 
biobed é recolhido das rampas 
nas quais  são executadas as 
atividades com os agrotóxicos 
e pulverizadores e reunido em 
um local para tratamento. Ali 
é reproduzido, de maneira ace-
lerada, o modelo de atenuação 
que acontece naturalmente no 
meio ambiente. Entre os pon-
tos positivos da nova tecnolo-
gia destacam-se o baixo custo, 
a alta eficiência, a segurança 
ambiental e a adaptação às pe-
quenas e grandes propriedades 
rurais. 

 
Sistema Biobed 
O sistema Biobed Brasil 

foi desenvolvido pela Embrapa 
Uva e Vinho, a partir do mo-
delo biobed utilizado na Sué-

cia desde 1993. Durante cinco 
anos, Gebler conduziu pesqui-
sas visando à adaptação para as 
condições de clima temperado 
do Sul do Brasil. Segundo o 
pesquisador, “o Biobed cria um 
ambiente mais propício para os 
fungos lignolíticos (filamento-
sos brancos) que são os agentes 
microbiológicos degradadores 
de resíduos de agrotóxicos”. A 
pesquisa também buscou auxi-
liar os produtores rurais para 
terem mais segurança jurídica, 
uma vez que a legislação deter-
mina serem eles os responsáveis 
pelo descarte desses resíduos 
líquidos gerados na proprieda-
de, mas não deixa claro a forma 
correta de procedimento. 

A Vinícola Aurora regis-
trou um aumento de 258% em 
seu volume exportado nes-
se primeiro quadrimestre de 
2018, em relação a igual perí-
odo do ano passado. Em valor 
dos produtos exportados, o au-
mento foi de 234%.

O suco de uva foi o item 
que apresentou maior percen-
tual de crescimento nas ex-
portações em relação ao ano 
passado: 32%. De janeiro a 
abril deste ano foram vendidas 
24408 garrafas do produto, o 
que representa 15% do volume 
total exportado pela Aurora no 
período. Taiwan, China e Pa-
raguai, nesta ordem, foram os 
principais compradores de suco 
de uva nesse quadrimestre.

Os vinhos (brancos, tintos 
e espumantes) formam a fa-
tia mais exportada em volume 
no período, respondendo por 
43% do total. Os maiores paí-
ses compradores de vinhos da 
Vinícola Aurora foram Japão, 
Estados Unidos, Cingapura e 
França. Há praticamente um 
empate com Keep Cooler, li-
nha que representa 42% das 
exportações da Aurora no qua-
drimestre. O embarque mais 
recente ocorreu na última sex-
ta-feira (dia 27), para Shangai: 
54432 garrafas Brazilian Soul 
Cooler (marca exclusiva para 
exportação). 

Foram 8 países compradores nesses 4 pri-
meiros meses, 4 deles na Ásia, continente 
que absorveu 62% do volume embarcado

Vinícola Aurora tem aumento 
de 258% em exportações no 
primeiro quadrimestre

Mais países
A Vinícola Aurora vendeu 

para 8 países neste quadri-
mestre, 5 a mais em relação 
ao mesmo período de 2017.  A 
Ásia (com China, Japão, Cinga-
pura e Taiwan) foi o continente 
maior comprador, com 62%. A 
América do Sul comprou 28% 
do volume exportado, América 
do Norte 7% e Europa, 3% no 
quadrimestre.

“Seguimos a linha de cres-
cimento nas exportações desde 
2015”, afirma Rosana Pasini, 
gerente de Exportação e Im-
portação da Vinícola Aurora. 
“Já temos novos embarques 
confirmados em maio, para 
novos clientes na Irlanda e no 
Perú e para clientes atuais da 
China e Estados Unidos, de 
todas as linhas, o que manterá 
o alto crescimento das expor-
tações em 2018 comparado ao 
ano anterior”, adianta Rosana.

No dia 28 de abril, termi-
nou a segunda edição do ano do 
“Curso de Tortas e Docinhos 
Caseiros” que contemplou 12 
mulheres da comunidade de 
Faria Lemos. Dentre os conte-
údos ministrados pelo instru-
tor do SENAR, Celso Demar-
co, estão: a Higiene e Saúde 
na Manipulação de Alimentos; 
Segurança e Saúde no Traba-
lho - prevenção de acidentes; 
Cuidados com o meio Ambien-
te; Preparação dos Ingredien-
tes; Embalagem e Armazena-
mento; e desenvolvimento de 
receitas de diversas tortas e 

Agricultoras de Faria Lemos participam de 
curso de tortas e docinhos caseiros

docinhos. Os cursos de Quali-
ficação Rural são realizados em 
parceria com Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural (SE-
NAR) e Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais (STR).
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Luciano Gebler: o Sistema Biobed é uma alternativa ambientalmente 
segura para tratar os resíduos líquidos de agrotóxicos que ficam no pul-
verizador após a aplicação
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Embrapa lança duas tecnologias voltadas para a agricultura familiar e fruticultores
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Objetivo é reduzir uso de produtos químicos nas lavouras e elevar o nível de controle de pragas e doenças
Duas tecnologias gera-

das pela Embrapa Meio Am-
biente, de Jaguariúna, de São 
Paulo, foram lançadas no dia 
30 de abril, durante a 25ª edi-
ção da Feira Internacional de 
Tecnologia Agrícola em Ação 
(Agrishow 2018), em Ribeirão 
Preto.

Trata-se de dois acessó-
rios de eletrificação de gotas, 
que viabilizam a pulverização 
eletrostática, sistema onde go-
tas da calda são eletrificadas e, 

com isso, passam a ser atraídas 
pelas plantas-alvo. Esta dinâ-
mica cria maior eficiência no 
controle de pragas e doenças 
e proporciona considerável re-
dução dos custos do processo.

O primeiro sistema lan-
çado pela Embrapa possibilita 
que todo pulverizador costal 
comum passe a operar com 
gotas eletrificadas. O produto 
chegará ao mercado por meio 
da parceria entre a Embrapa e 
a empresa Magnojet, de Ibaiti 

O Diretor Geral da Orga-
nização Internacional da Vinha 
e do Vinho (OIV-Internatio-
nal Organisation of Vine and 
Wine, na sigla em inglês), Je-
an-Marie Aurand, apresentou 
dados sobre o potencial mun-
dial de produção do vinho, ava-
liação das colheitas e o cenário 
do mercado global do setor em 
2017, durante uma reunião da 
entidade, em Paris, no dia 24 
de abril.

De acordo com os núme-
ros, a área global de videiras 
se manteve, mas a produção de 
vinho caiu 8,6% em relação a 
2016, devido às condições cli-
máticas. Por outro lado, o co-
mércio mundial de vinhos cres-
ceu 3,4% e também foi positivo 
em relação à valores: 4,8%.

Dados da OIV
Com 7.6 milhões de hecta-

res no ano passado, o tamanho 
da área global coberta por vi-
deiras parece ter se estabiliza-
do.

A produção de vinho foi 
de 250 milhões de hectolitros 

Produção mundial de vinhos tem queda, mas 
comércio apresenta números positivos

(mhl) em 2017. O número 
marca um ano historicamente 
de pouca produção, com baixa 
de 8,6% comparado com 2016. 
Segundo o relatório,o clima 
desfavorável colaborou para a 
queda.

Um total de 243 de hecto-
litros (mhl) de vinho foi consu-
mido em 2017. O consumo tem 
quase se estabilizado depois da 
crise econômica de 2008, com 
uma tendência positiva nos úl-
timos três anos.

Comércio mundial de vi-
nhos: teve uma balança muito 
positiva. Tanto no termo de 
volume (108 mhl, +3.4% com-
parado com 2016) quanto valor 
(+4.8% comparado com 2016).

Os três maiores produto-
res de vinho continuam sendo 
a Itália, França e Espanha e 
o trio justamente foi atingido 
pelo clima rigoroso, que incluiu 
geadas da primavera, secas e 
tempestades. A Itália, líder do 
ranking, produziu 42.5 mhl, 
seguida pela França (36,7 mhl) 
e Espanha (32,1 mhl). Em 4°, 
aparece Estados Unidos (23,3 

mhl) e, em 5°, Austrália (13,7 
mhl).

Na América do Sul, depois 
de um difícil mercado em 2016, 
por influência do fenômeno El 
Niño, a produção variou em 
alguns países. A Argentina, 
por exemplo, apresentou cres-
cimento, fechando 2017 com 
11,8 mhl, enquanto o Chile teve 
baixa pelo segundo ano conse-
cutivo, com a produção de 9,5 
mhl.

Brasil tem salto 
de 169%
Apesar da queda mundial 

na produção de vinho, o Bra-
sil apresentou dados positivos, 
com um salto de 169% na pro-
dução, passando de 1,3 milhão 
de hectolitros, em 2016, para 
3,4 milhões de hectolitros, em 
2017. O país ocupa a 14ª po-
sição no ranking dos maiores 
produtores do mundo, segundo 
a OIV. Já no ranking de área de 
videiras plantadas, fora da Eu-
ropa- que é a campeã de total 
de hectares plantados- o Brasil 
fica em 8° lugar, atrás de países 

(PR). O equipamento é confi-
gurado para atender a maioria 
das culturas de pequeno por-
te, como olerícolas ou culturas 
em estufas, características da 
agricultura familiar, no uso de 
aplicações de tratamento fi-
tossanitário, como inseticidas, 
fungicidas e acaricidas.

O segundo lançamento 
foi desenvolvido em parceria 
com a empresa FMCopling, de 
Araraquara (SP) e consiste em 
um conjunto de bicos pulve-

rizadores para equipamentos 
tratorizados, que visa atender 
as demandas de médios pro-
dutores de frutas e café, além 
de outras culturas arbustivas e 
arbóreas. 

Menos agressão 
ao meio ambiente
Conforme destacou o che-

fe-geral da Embrapa Meio 
Ambiente, Marcelo Morandi, 
“são tecnologias capazes de 
modernizar os tratos culturais 
e elevar o nível de controle de 
pragas e doenças, com redução 
do uso de produtos químicos 
nas lavouras, o que também 
diminui o impacto no ambien-
te, além de gerar segurança e 
economia.”

O pesquisador da Embra-
pa Aldemir Chaim explica que 
na técnica de pulverização ele-
trostática, pequenas gotas com 
carga positiva são atraídas 
pela carga neutra das plantas 
– estas, por sua vez, passam a 
ser negativas e atraem as gotas 
dos agrotóxicos, aumentando 
a eficiência de aplicação na 
medida em que reduz as per-
das. “Com os equipamentos, 
os produtores terão acesso à 
tecnologia de ponta para rea-
lizar o controle fitossanitário 
de pragas e doenças de suas 
culturas, de forma mais ra-
cional e adequada, colocando 
diretamente na planta-alvo a 
quantidade de calda adequada, 
evitando os excessos”, destaca.

como China (1°), Turquia (2°), 
Estados Unidos (3°), Argenti-
na (4°), Chile (5°), Austrália 

(6°) e África do Sul (7°). Na 
Europa, a liderança é da Espa-
nha.

Diretor geral da OIV, Jean-Marie Aurand

25ª edição da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação
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Mais de 400 mulheres dos 
municípios de Pinto Bandeira, 
Bento Gonçalves, Santa Tereza 
e Monte Belo do Sul participa-
ram, no dia 25 de abril, do En-
contro Microrregional de Mu-
lheres Rurais. Essa 1ª edição 
do evento, que será itinerante, 
aconteceu no CTG Campo Ve-
lho, em Pinto Bandeira. A pro-
gramação iniciou com café da 
manhã e apresentação do Coral 
Ricordo Del Paese, seguida da 
abertura oficial, que contou 
com a presença do gerente re-
gional adjunto da Emater/RS-
-Ascar de Caxias do Sul, Eloi 
Portolan, da coordenadora re-
gional da Secretaria do Desen-
volvimento Rural, Pesca e Co-
operativismo (SDR), Lucimar 
Rodrigues, do prefeito de Pinto 
Bandeira, Hadair Ferrari, e de 
representantes das demais en-
tidades promotoras do evento. 

Lucimar parabenizou as 
mulheres e lembrou que a SDR 
é parceira do agricultor fami-

Encontro microrregional reúne 
400 mulheres do meio rural

liar, que trabalha de sol a sol 
para colocar alimentos na mesa 
das pessoas. Para nós é muito 
importante esse trabalho com a 
mulher rural, batalhadora, que 
está aí sempre à frente, ressal-
tou o gerente adjunto da Ema-
ter/RS-Ascar.

Após a abertura, houve pa-
lestra com Vera Miranda, com 
o tema Mulheres de Atitude, 
seguida de bênção e almoço. 
À tarde, a programação conti-
nuou com apresentação de gru-
po teatral e do grupo mirim do 
CTG, encerrando com música e 
café da tarde. Também foi dis-
ponibilizado durante o evento, 
em uma unidade móvel, orien-
tação sobre os vários tipos de 
violência contra a mulher. 

No evento também aconte-
ceu o sorteio do próximo mu-
nicípio que sediará o Encontro 
Microrregional de Mulheres 
Rurais em abril de 2019, e a 
cidade sorteada foi Bento Gon-
çalves.

Com início em 8 de abril, 
as comunidades Nossa Senhora 
das Dores, São Valentin, Nossa 
Senhora do Rosário, Santa Eu-
lália, Nossa Senhora das Gra-
ças, São Luís, Santo Antônio 
Linha Pradel, receberam as 
Missões Capuchinhas. Foram 
momentos descontraídos, de 
oração, renovação de fé e muito 
entusiasmo.

Pós-Missão
Nos dias 3, 4 e 5 de maio, 

moradores das comunidades 
que receberam as missões ti-
veram encontros de reflexão 
sobre liderança, conselho, gru-
pos de família e catequese, na 
comunidade Nossa Senhora das 
Dores, em Tuiuty.

Comunidades recebem Missões Capuchinhas

Sete comunidades  participaram das Missões

Encontros de reflexão sobre liderança

 A Missão também teve conselho, grupos de família e catequese, na comu-
nidade Nossa Senhora das Dores, em Tuiuty
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A maioria de nós temos 
a mania de achar que se uma 
plantinha não precisa de mui-
tos cuidados, podemos deixá-la 
de lado, como acontece regu-
larmente com os cactos e as 
suculentas. Mas não é bem as-
sim, se esquecermos de regar, 
colocá-las em no parapeito da 
janela pelo menos uma vez por 
semana para tomar sol, elas 
eventualmente vão morrer. E 
é por esta razão que a Gaze-
ta reuniu 8 dicas de ouro para 
você cuidar do seu mini-jardim 
de suculentas, confira:

1. Essa dica é a mais im-
portante caso você esteja pen-
sando em montar um jardim 
com essas belezinhas: suculen-
tas da família roxa ou laranja 
preferem ambientes externos. 
Aquelas que pertencerem à 
família verde se dão melhor 
quando são criadas dentro de 
casa. 

2. Na hora de preencher 
o vaso com terra, prefira um 
solo com uma boa taxa de dre-
nagem, ou um mix de compos-
tos indicado para cactos que 
possua areia para melhorar a 
drenagem. Deixe o solo secar 
completamente entre os dias de 
rega. 

Arranque qualquer folhi-
nha seca – ou que esteja mor-
rendo – da sua suculenta para 
que ela possa crescer sempre 

Comuns em fazendas e sí-
tios, espécies de árvores frutí-
feras se popularizaram no am-
biente urbano e são vistas em 
varandas e quintais nas gran-
des cidades. Algumas das mais 
conhecidas são a jabuticabeira, 
o limoeiro, a pitangueira ou a 
amoreira. 

Mas para tê-las em vaso ou 
no canteiro é preciso tomar al-
guns cuidados. Por exemplo, se 
o espaço for estreito, mesmo as 
espécies menores vão demandar 
profundidade suficiente para 
que as raízes se desenvolvam. 
E para que todas fiquem mais 
saudáveis e deem mais frutos, o 
sol é essencial. A Gazeta te dá 
as dicas de cultivo para diversas 
variedades, algumas bem inco-
muns e brasileiras. Aproveite 
a sombra e saboreie esta fruta 
fresquinha, direto do pé. 

Limoeiro siciliano 
Nativa das encostas do me-

diterrâneo, essa árvore cresce 
rapidamente e tem estrutura 
firme. O método mais seguro 
de reproduzi-la em casa é por 
meio de mudas. Para que o cau-
le não atinja uma altura supe-
rior a três metros, desenvolva-o 
em um vaso com até cem litros 
de capacidade. Se a planta es-
tiver sob sol pleno, a rega deve 
ser feita de uma a duas vezes 
por semana, mas sem encharcar 
o solo. Após dois anos a contar 
do plantio, nascem as flores e, 
em seguida, os frutos.  

Amoreira 
Essa árvore rústica pode 

ser cultivada no quintal de 
casa, por meio de mudas. A es-
pécie se adapta a todo tipo de 
solo, mas é bastante sensível à 
falta de umidade, necessitan-
do de regas duas vezes por se-
mana. Na sombra, seus galhos 
crescem em busca de luminosi-
dade e por isso requerem podas 
frequentes. Em vasos, a amo-
reira atinge cerca de um metro 
de altura e gera frutos cerca de 

Frutiferas de pequeno porte embelezam 
a casa e oferecem delícias frescas

um ano e meio após o plantio.

Araçazeiro 
Ameaçada de extinção no 

interior de São Paulo, a espé-
cie pode ser cultivada em casa 
por meio de sementes ou mu-
das, mas requer solo úmido e 
local bem iluminado. Seu fruto, 
o araçá, lembra a goiaba e tem 
coloração que varia do amarelo 
ao vermelho. Tanto a frutifi-
cação como as florações se dão 
entre a primavera e o verão. 
O inverno é o período em que 
a planta se recompõe e preci-
sa ser adubada. Em vasos com 
profundidade de até 50 cm, 
pode atingir dois metros.

Jabuticabeira 
Ornamental, essa árvore dá 

frutos doces em formato de bo-
linhas escuras e se desenvolve 
com mais facilidade em regiões 
frias, resistindo bem às gea-
das. Para plantá-la diretamen-
te no solo, considere o porte 
do exemplar adulto, que pode 
chegar a dez metros de altura. 
Em vasos, o crescimento fica 
limitado a dois metros. No ve-
rão, as regas devem ser diárias, 
para que a terra seja mantida 
sempre fresca. Apesar de re-
sistente, a jabuticabeira sofre e 
pode até morrer se mantida em 
locais sombreados, portanto, 
deixe-a sob o sol.

Aceroleira
Comum no nordeste brasi-

leiro, essa árvore pode florescer 
e dar frutos cerca de três vezes 
ao ano, sob qualquer tipo de 
clima. No sudeste, as varieda-
des mais cultivadas são olivier 
e waldy-CATI, mas também 
existem outras como flor-bran-
ca, okinawa e sertaneja. O plan-
tio deve ser feito por meio de 
mudas e em locais com bastante 
incidência de raios solares. Em 
vasos ou canteiros com até 2,25 
m², a árvore chega a atingir 
dois metros de altura.

Nativa das encostas do mediterrâneo, essa árvore cresce rapidamente 
e tem estrutura firme

A melhor forma de fazer um 
jardim de suculentas

Na hora de preencher o vaso com terra, prefira um solo com uma boa 
taxa de drenagem, ou um mix de compostos indicado para cactos que 
possua areia para melhorar a drenagem 

bonita e saudável.
3. Regue regularmente 

com um regador e preste aten-
ção em quanto tempo o solo de-
mora para secar completamen-
te, sempre atenta às condições 
do ambiente como incidência 
dos raios solares, frequência de 
chuvas, caso fique na área ex-
terna, entre outras. 

5. Geralmente o tempo de 
rega varia de 10 a 14 dias. 

6. Nunca deixe suas sucu-
lentas em contato direto com 
a luz do Sol, deixe sempre ela 
no meio termo para que ela não 
seque rapidamente pela inten-
sidade dos raios. 

7. Troque o solo pelo me-
nos uma vez por ano e substitua 
o vaso por um maior para aju-
dar no crescimento das plantas. 

8. O tempo mais propício 
para o crescimento das sucu-
lentas varia da primavera ao 
outono, e neste tempo elas pre-
cisarão de muita água. Apro-
veite para trocar o solo neste 
intervalo porque também aju-
dará na quantidade de nutrien-
tes necessária para o seu desen-
volvimento. Você pode deixar 
de se preocupar tanto com elas 
no inverno, mas não se esqueça 
de regá-las regularmente. Se 
não, já sabe, né?

Pegue uma panela de pres-
são e jogue os cubinhos de 
mandioca dentro dela

Leve a panela de pressão ao 
fogo e cubra as mandiocas com 
água. Deixe a mesma no fogo, 
cozinhando as mandiocas até 
que todas elas amoleçam.

Ainda com a mandioca 
quente, retire a fibra do cen-
tro e amasse as mesmas com o 
garfo, deixando -as bem amas-
sadas, como se fosse fazer um 
purê. Não esqueça de escorrer 
bem os alimentos.

Junto o caldo de galinha 
ou do sabor que você quiser a 
mandioca ainda quente e já 
amassada.

Corte a masa em pequenos cubi-
nhos para render o número de por-
ções necessárias

Mandioca frita cremosa
Pegue uma assadeira qual-

quer, e pequena, utando a mes-
ma com óleo e azeite.

Coloque as mandiocas na 
assadeira e comprima a massa 
com as mãos, deixando a mes-
ma bem colocada no suporte.

Deixe a assadeira do free-
zer ou na geladeira por apro-
ximadamente 20 minutos, até 
que a mandioca amassada es-
frie o suficiente para continuar 
com o processo.

Corte a masa em pequenos 
cubinhos, rendendo o nume-
ro de porções que você precisa 
para servir aos seus convidados

Leve novamente ao freezer, 
congelador ou geladeira por 
mais 20 minutinho

Pegue uma frigideira e co-
loque óleo suficiente para fritar 
todas as porções de mandioca 
que renderam. Deixe o esmo 
esquentar bastante para come-
çar a fritar os cubinhos. Deixe 
todos os pedacinhos fritarem 
até ficarem bem quetes e dou-
rados. Na esqueça de secar a 
gordura ao retirar a mandioca 
da frigideira com óleo, para ter 
o minimo de gordura possível 
na sua comida.

Sirva as porções já fritas 
logo em seguida, bem quenti-
nhas. Vale lembrar que a man-
dioca frita pode levar diversos 
acompanhamentos. Confira 
quais podem ser para que a sua 
comida fica ainda mais delicio-
sa.

Acompanhamentos
Mandioca frita e cremosa 

fica bem com
Arroz de brócolis passado e 

refogado com alo torrado e um 
frango grelhado, para quem 
gosta de legumes diversos

Arroz branco com carne 
mal passada. A mandioca frita 
pode substituir a famosa batata 
frita.

Uma salada de folhas como 
alface, rúcula e outras que você 
gostar. Coloque cubinhos de 
queijo ou peito de peru para 
dar um gostinho. E que tal um 
tempero bem gostoso para dei-
xar a comida ainda mais sabo-
rosa? Um molho a campanha 
preparado com tomate fresco e 
pimentão verde é uma boa pe-
dida

Uma salada de macarrão 
com atum, maionese e milho
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Geral

A prática da adubação 
consiste em repor os nutrientes 
retirados do solo pelas plantas 
e pela chuva.Um jardim bem 
adubado cresce mais rápido e 
sem pragas. Isso vale para es-
pécies cultivadas em jardins e 
também para aquelas plantadas 
em vasos, jardineiras ou cantei-
ros internos.

Os adubos são divididos 
em dois grupos: orgânicos e 

As técnicas para adubar plantas de jardim

Ricas em cálcio, as cascas de ovos são ótimas para melhorar o cresci-
mento das espécies 

inorgânicos. Os orgânicos são 
aqueles provenientes de maté-
ria vegetal ou animal, como o 
húmus de minhoca e a farinha 
de osso. Eles têm maior perma-
nência no solo, embora sejam 
absorvidos mais lentamente. 
Já os inorgânicos, chamados de 
NPK, são obtidos a partir da 
extração mineral e contêm em 
suas fórmulas maior quantida-
de de nitrogênio (N), fósforo 

(P) e potássio (K). A concen-
tração dos adubos inorgânicos 
é mais forte, por isso eles são 
absorvidos mais rapidamente.

O nitrogênio (N) estimula 
o crescimento e favorece o de-
senvolvimento das folhas e do 
caule. Sua ausência torna a ve-
getação sem viço.

O fósforo (P) é importante 
para a reprodução das plantas. 
Estimula o crescimento das ra-
ízes, o florescimento e a matu-
ração dos frutos.

O potássio (K) melhora a 
resistência a doenças e intensi-
fica a cor das folhas e dos fru-
tos, melhorando o sabor destes.

Ricas em cálcio, as cascas 
de ovos são ótimas para melho-
rar o crescimento das espécies. 
Deixe as cascas secarem por 
dois minutos no forno quente 
e bata-as no liquidificador. De-
pois, é só espalhar o pó fino pe-
los vasos e jardineiras e regar.

As cinzas provenientes de 
lareiras e fogueiras podem ser 
utilizadas em vasos, canteiros e 
jardineiras. Além de funciona-
rem como adubo, elas também 
são fertilizantes naturais.

Ingredientes:
3 xícaras de salame moído;
1 xícara de leite;
3 colheres de sopa de fari-

nha de trigo;
2 colheres de parmesão;
1 dente de alho frito;
2 colheres de sopa de salsa 

picada;
1 xícara de farinha de ros-

ca;
Óleo suficiente para fritar;
Limão Espremido para 

temperar.

Para empanar:

Croquete de salame com limão

É importante temperar com limão espremido

Leite;
Farinha de rosca;
Óleo (para fritar).

Modo de preparo:
Triturar ou moer o salame. 

Numa panela, colocar a carne 
de panela triturada. Acrescen-
tar o leite, a farinha, o parme-
são, o alho, a salsa. Refogar até 
engrossar. Deixar esfriar. Fa-
zer os bolinhos passar no leite 
e empanar na farinha rosca. 
Fritar em óleo quente. Servir 
e temperar com Limão Espre-
mido.

Ingredientes: 
3 colheres (sopa) de óleo
1 cebola picada
2 dentes de alho picados
8 tomates picados
3 colheres (sopa) de extra-

to de tomate
Sal e orégano a gosto
4 colheres (sopa) de azeite
500g de salmão em cubos
4 xícaras (chá) de arroz 

branco cozido
1 xícara (chá) de queijo 

mussarela
Margarina para untar

Modo de preparo: 
Aqueça uma panela com o 

óleo e refogue a cebola e o alho 

Arroz de forno com molho de salmão

Aqueça uma panela com o azeite e frite o salmão temperado com sal por 
3 minutos, sem deixar que doure

até murchar. Adicione o tomate 
e o extrato de tomate, abaixe o 
fogo e cozinhe por 15 minutos, 
mexendo algumas vezes até 
que forme um molho encorpa-
do. Tempere com sal e oréga-
no, desligue e reserve. Aqueça 
uma panela com o azeite e frite 
o salmão temperado com sal 
por 3 minutos, sem deixar que 
doure. Junte ao molho de toma-
te reservado e misture. Em um 
refratário untado, faça uma ca-
mada de arroz branco, uma de 
molho de salmão e outra de ar-
roz. Cubra com molho, polvilhe 
com a mussarela e leve ao forno 
médio, preaquecido, por 15 mi-
nutos para gratinar. Sirva em 
seguida.

Não há dúvida: os produtos 
de limpeza são ótimos aliados 
na hora de arrumar a casa. Isso 
talvez justifique a paixão que a 
maioria das mulheres tem pela 
seção de limpeza dos super-
mercados. Quem aqui já não 
se pegou lotando o carrinho de 
detergente, limpador multiuso, 
desinfetante. Sim, esses itens 
são fundamentais para a faxina, 
mas, às vezes, um único produto 
é capaz de deixar vários ambien-
tes brilhando. Por isso, é bom 
saber como aproveitar o que 
cada um faz de melhor.

Assim, o trabalho diminui e 
ainda sobra um tempinho para 
você curtir mais a família. Sem 
falar na graninha que você vai 
economizar no final do mês re-
duzindo os itens da compra. 

O que fazer antes 
de começar a
limpeza?
Separe todos os produtos e 

equipamentos necessários. Com 
relação aos panos, adote uma cor 
para cada cômodo.

Comece a faxina de cima 
para baixo, ou seja, vá do teto ao 
chão. Limpe lustres, paredes, ja-
nelas, portas, móveis e enfeites, 
finalizando em rodapés e pisos.

 Cada produto 
tem uma função 
específica
Água sanitária. Limpa, 

branqueia e desinfeta. Aplique 
em:

Os produtos indicados para limpeza da casa
·  Vasos sanitários, ralos, 

pias e pisos para remover man-
chas e incrustações.

· No quintal, para desinfetar 
especialmente as áreas onde cir-
culam cães e gatos.

· Azulejos do banheiro, para 
remover o limo.

Desengordurante. Tira as 
gorduras mais difíceis. Use para:

· Limpar o fogão, o microon-
das e a geladeira.

· Remover a sujeira impreg-
nada em eletrodomésticos.

· Eliminar gordura e man-
chas do piso e azulejos da cozi-
nha.

Detergente neutro ou de 
Coco. Barato e eficiente, serve 
para:

· Lavar louça, utensílios e 
eletrodomésticos de inox, mi-
croondas e geladeira.

· Limpar armários da cozi-
nha e pisos.

Desinfetante. Mata germes 
e perfuma o ambiente. Use para:

· Desinfetar ralos, pias de 
banheiros e vasos sanitários.

Limpador multiúso. Desin-
feta, elimina germes e bactérias. 
Ideal para:

· Lavar piso e revestimento 
das paredes da cozinha.Limpeza 
pesada. Elimina a gordura e tira 
as sujeiras mais difíceis. Serve 
para:

· Lavar pisos e azulejos de 
cozinhas e banheiros.

Lustra-móveis. Uma peque-
na quantidade (o equivalente a 
uma moeda de R$ 0,25) dá óti-
mos resultados. Serve para:

· Remover manchas e dar 
brilho em móveis de madeira 
(exceto os tipos de demolição) 
e metais (torneiras e registros).

Sabão de Coco. Não agride 
as superfícies e limpa profunda-
mente. Use para:

· Lavar armários, paredes e 
portas.

Saponáceo. Substitui a lã 
de aço em alguns casos. Serve 
especialmente para:

· Remover gordura.
· Tirar manchas e sujeiras 

difíceis de pisos e paredes.
· Limpar e renovar o brilho 

das louças sanitárias.
· Lustrar alumínio e pias de 

aço inox.

Tira-limo. É indicado para 
a limpeza mais pesada do ba-
nheiro. Bom para:

· Desengordurar o boxe 
(que costuma ficar imundo com 
o acúmulo dos restos de xampu 
e sabonete).

· Limpar vasos sanitários e 
pias. 

· Remover o limo dos rejun-
tes.

Comece a faxina de cima para bai-
xo, ou seja, vá do teto ao chão
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9 incríveis motivos para usar 
água oxigenada no jardim

A água oxigenada é tão 
versátil quanto o bicarbonato 
de sódio e o vinagre. É um item 
essencial para o seu armário. 
Tipicamente utilizada na lim-
peza de ferimentos, a água oxi-
genada também pode ser usada 
em um lugar inesperado: no seu 
jardim.

Apesar de não ser uma so-
lução estritamente orgânica, a 
água oxigenada pode ser usada 
em qualquer tipo de jardim (in-
cluindo as de legumes) e é bem 
econômica.

O peróxido ajuda 
a curar plantas 
doentes
O peróxido (elemento pre-

sente na água oxigenada) é uma 
ótima opção para o tratamento 
de doenças na raiz. Se o seu 
solo for compactado demais, a 
raiz pode até apodrecer. Mis-
ture  água oxigenada a 3% com 
água normal (1 parte peróxido 
para 2 partes de água) e jogue 
sobre a raiz infectada da sua 
planta, recomenda o Backyard 
Boss.

O peróxido pode 
evitar infecções 
em plantas e 
árvores cortadas
Trate infecções nas folhas 

ou raízes com um spray de água 
e água oxigenada para desinfe-
tar a área e evitar que a doença 
se espalhe. Recomendamos que 
você use bastante da solução de 
água oxigenada para obter os 
melhores resultados.

3. O peróxido ajuda as se-
mentes a crescer mais rápido

Você pode acelerar o cres-
cimento das sementes mer-
gulhando-as em uma solução 
fraca de água e água oxigenada 
por alguns minutos antes de 
enxaguá-las e plantá-las.

O peróxido

afasta os insetos
Evite produtos químicos 

caros e borrife peróxido de hi-
drogênio a 1% em suas plantas 
para afastar os insetos.

O peróxido funciona 
como proteção 
para raízes 
O segredo das plantas mais 

saudáveis está em sua base: a 
raiz. Reforce suas raízes apli-
cando um pouco de água oxige-
nada nelas. Isso também pode 
ajudar a dar vida nova a folhas 
enfraquecidas. Borrife uma so-
lução de água e água oxigenada 
no solo ao redor da planta. 

O peróxido ajuda 
a arejar o solo
Plantas de todos os tipos 

precisam de três coisas bási-
cas para sobreviver: alimentos, 
água e ar. Se o seu solo for com-
pactado demais, as raízes não 
terão circulação suficiente para 
crescer. Além disso, o solo den-
so demais facilita o surgimento 
de doenças. Aplique uma mis-
tura de 2 partes de água com 1 
parte de água oxigenada à raiz 
da sua planta para ajudar a are-
jar o solo ao seu redor.

Use peróxido 
para desinfetar 
ferramentas de 
jardim
Impeça a propagação de 

doenças em suas plantas e no 
seu jardim fazendo a limpeza 
de suas ferramentas. Isso é ain-
da mais importante depois de 
encontrar e tratar de fungos. 
Mergulhe suas ferramentas em 
3 a 4 litros de água e 2 xícaras 
de água oxigenada.

Trate sua água 
com água oxigenada
Deixe a água que você usa 

para alimentar suas plantas 
mais saudável adicionando um 
pouco de água oxigenada aos 
seus regadores antes de regar 
plantas e grama. A oxidação do 
peróxido de hidrogênio remove 
produtos químicos e pesticidas 
encontrados na água de tornei-
ra, de acordo com o Backyard 
Boss, fazendo com que fique 
mais saudável para suas plan-
tas.

Evite o mofo 
com o peróxido
A combinação de umidade, 

sujeira e calor ajuda no desen-
volvimento do mofo. Livre-se 
dele misturando 10 colheres de 
sopa de água oxigenada em um 
litro de água e borrifando dia-
riamente até que o mofo/fungo 
desapareça, de acordo com o 
Balcony Garden Web.

Nota: O peróxido de hidro-
gênio é uma ferramenta segu-
ra e eficiente para uso em jar-
dins, mas não deixa de ser um 
produto químico. Não ferva o 
peróxido de hidrogênio (água 
oxigenada) ou ele pode explo-
dir. Certifique-se de obter a 
mistura correta para peróxido 
de hidrogênio seguindo esta 
tabela. 

 a água oxigenada pode ser usada em qualquer tipo de jardim (incluindo 
as de legumes) e é bem econômica.

borrife peróxido de hidrogênio a 1% em suas plantas para afastar os 
insetos.

Mais uma dica para aquela 
pergunta que nunca quer ca-
lar. O que tem para o jantar? 
Receita deliciosa que parece 
muito trabalhosa e difícil de 
fazer, mas é bem fácil.

Ingredientes 
500 g de filé mignon
200g creme de leite fresco
50 g de cebola cortada em 

cubinhos
20 g de grãos de mostarda
20 g de manteiga
sal e pimenta à gosto

Como fazer 
Preaqueça o forno à 180 

graus.
Tempere os medalhões 

com sal e pimenta
Em uma frigideira bem 

quente frite os medalhões na 
manteiga, selando dos dois la-
dos…

#dica: nunca fure os meda-
lhões, para virar use uma pin-
ça, e só vire uma vez, ou seja, 
frite bem de um lado e depois 
do outro, isso garante que eles 
fiquem suculentos.

Medalhões de Filé Mignon ao 
Molho de Mostarda em Grão

Enquanto os medalhões 
fritam, em uma outra frigideira 
toste os grãos de mostarda, isso 
garante que eles vão liberar 
melhor os aromas e sabores.

Quando os medalhões já 
estiverem fritos dos 2 lados, co-
loque em uma assadeira e leve 
ao forno preaquecido, para que 
eles sem mantenham quentes 
enquanto você prepara o mo-
lho.

Na mesma frigideira que 
você fritou os medalhões colo-
que a cebola cortada em cubi-
nhos e frite até que ela fiquem 
transparentes.

Coloque os outros ingre-
dientes, e com uma colher de 
pau ou espátula raspe todo o 
caramelo deixado pela carne.

Prove acerte o sal e deixe 
ferver por alguns minutos para 
que os sabores se misturem.

Retire os medalhões do 
forno e sirva com o molho.

 
caso você prefira pode não 

colocar os medalhões no forno, 
pulando essa etapa ele vai ficar 
mal passado, bem vermelho por 
dentro. 

Quando os medalhões já estiverem fritos dos 2 lados, coloque em uma 
assadeira e leve ao forno preaquecido, para que eles sem mantenham 
quentes enquanto você prepara o molho. 

O medalhão mal passado também pode ser uma ótima opção para servir 


