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Glória, Capela das Almas, Capela das Neves, Capela
Santíssima Trindade, Capela Santa Lúcia, Ceará da 

Graciema, Linha Borghetto, Linha São Gabriel e Garibaldina 

Exportações de vinhos 
rendem 44% em valores

Entre janeiro e março de 2018 foram comercializados mais de US$ 1 milhão, com a remessa de 553.210 litros de rótulos brasi-
leiros ao Exterior, representando alta de 44,3% em valor e de 48,7% em volume na comparação com o mesmo período do ano 
passado. Página 05
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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

Está aberto o período de 
inscrições para o Programa 
Troca-Troca de sementes de 
milho, safra 2018/2019. Os 
produtores podem se cadas-
trar até o dia 29 de maio na 
sede da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento da Agri-
cultura (SMDA), portando 
RG, CPF e a Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP) 
atualizada.

O Troca-Troca de se-
mentes de milho é um Pro-
grama do Governo Estadual 
desenvolvido pela Secretaria 
de Desenvolvimento Rural, 
Pesca e Cooperativismo, por 
meio do Departamento de 

Programa para troca de sementes 
de milho com inscrições abertas
Variedades são oferecidas a um preço inferior do mercado e 
com prazo de pagamento estendido

Agricultura Familiar, que 
consiste em ofertar varie-
dades de sementes de milho 
para os agricultores a um 
preço inferior ao praticado no 
mercado e com prazo de pa-
gamento estendido.

Para ser beneficiado o 
agricultor deve possuir o Ta-
lão de Produtor. O Estado 
subsidia parte do valor do saco 
de milho, por isso o produtor 
que se enquadrar nas regras, 
poderá adquirir até quatro 
sacos de milho para plantio 
(grão ou silagem). Para mais 
informações, entrar em con-
tato com a SMDA, através do 
telefone (54) 3055-7168.
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O prazo para o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) ter-
mina no dia 31 de maio. O 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais tem a disposição um 
Engenheiro Agrônomo para 
quem ainda não regularizou 
a área. Para fazer o CAR é 
necessário a matrícula da 
propriedade e CPF e RG da 
pessoa que fizer o cadastro. 
Mais informações através do 
telefone da entidade: (54) 
3451-1470.

A inscrição no CAR é 

Prazo para o Cadastro Ambiental 
Rural termina dia 31

Inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais do país

obrigatória para todos os 
imóveis rurais do país e cons-
titui-se no primeiro passo 
para a regularização ambien-
tal que dá acesso a benefícios 
previstos no Código Florestal 
(Lei nº 12.651/2012).

Cadastro Vitícola
O Sindicato está fazendo 

também o cadastro vitícola 
2018. Os documentos neces-
sários para o recadastro são: 
Resumo da safra e Cadastro 
2017.

Com trocas de acusações, deputados adiam a votação da Lei dos Agrotóxicos
Projeto altera regras de produção, comercialização e distribuição de agrotóxicos, flexibilizando o uso no meio rural

A comissão especial da Câ-
mara que analisa o projeto de 
flexibilização da Lei dos Agro-
tóxicos adiou na última semana, 
pela quarta vez, a votação do re-
latório apresentado pelo depu-
tado Luiz Nishimori (PR-PR), 
que altera as regras de produ-
ção, comercialização e distri-
buição de agrotóxicos. Durante 
a sessão, deputados contrários 
ao projeto apresentaram uma 
série de requerimentos, o que 
estendeu a reunião e fez com 
que a discussão fosse mais uma 
vez adiada. A próxima sessão 
para tratar do Projeto de Lei 
(PL) 6299/02 está marcada 
para o dia 29 de maio.

Durante a votação de um 
dos requerimentos, Ivan Valen-
te (PSOL-SP) e Valdir Colatto 
(MDB-SC) trocaram xinga-
mentos. Colatto chamou Ivan 
Valente de “mentiroso e safado” 
após o deputado PSOL afirmar 
que o relatório de Nishimori 
atende a interesses da indús-
tria de agrotóxicos. Ivan Valen-
te, então, respondeu Colatto, 
o chamando de “vagabundo”, 
que está “ganhando dinhei-
ro”. “Cala a boca, vagabundo!”, 
acrescentou o parlamentar.

Anvisa é contrária 

Imagem que circula nas redes sociais

à aprovação da Lei
A Anvisa emitiu parecer 

contrário à PL 6299/02, por re-
tirar da “Agência, na prática, a 
competência de realizar reava-
liação toxicológica e ambiental 
desses produtos. Para a Anvisa, 
o PL não contribui com a me-
lhoria, disponibilidade de ali-
mentos mais seguros ou novas 
tecnologias para o agricultor 
e nem mesmo com o fortaleci-
mento do sistema regulatório 
de agrotóxicos, não atendendo, 
dessa forma, a quem deveria ser 
o foco da legislação: a popula-
ção brasileira”, diz em nota.

Anvisa defende que o uso 
de agrotóxicos afeta “não so-
mente a agricultura, mas traz 
claros riscos para a saúde hu-
mana e para o meio ambiente, 
devendo a competência de ava-
liação dos riscos provocados 
nessas áreas ser exercida pelos 
órgãos correlatos. Desta forma, 
o PL delega ao Ministério da 
Agricultura uma série de ações 
que são competências estabele-
cidas, atualmente, para os seto-
res de saúde e de meio ambien-
te”, acrescenta a publicação.

A Agência ainda relata que 
uma das grandes contribuições 
do setor saúde é o Programa de 

Análise de Resíduos de Agro-
tóxicos em Alimentos (PARA), 
que avalia continuamente os ní-
veis de resíduos de agrotóxicos 
nos alimentos de origem vegetal 
que chegam à mesa do consu-
midor. “Exemplo para os países 
da América Latina, o PARA é 
comparável aos programas exis-
tentes nos países desenvolvidos, 
tanto em termos de metodolo-
gia quanto em termos de divul-
gação. A exclusão dessa com-
petência será um retrocesso no 
processo regulatório de agrotó-
xicos e afins e um risco para a 
garantia da segurança alimen-
tar”, pontua. Ibama e Funda-
ção Oswaldo Cruz de Ciência e 
Tecnologia (Fiocruz) também 
já se manifestaram contrárias 
às mudanças.

“Denominado como ‘Pa-
cote do Veneno’, este projeto 
tem em comum o desmonte do 
sistema normativo regulatório 
de agrotóxicos no Brasil. Este 
PL representa em seu conjunto 
uma série de medidas que bus-
cam flexibilizar e reduzir custos 
para o setor produtivo, negli-
genciando os impactos para a 
saúde e o meio ambiente”, emi-
tiu a Fiocruz.

Famosos protestam
nas redes sociais
Famosos estão se manifes-

tando nas redes sociais contra 
o Projeto de Lei, apelidado de 
“PL do Veneno”.A chefe de co-
zinha e apresentadora Bela Gil, 
o ator e produtor rural Marcos 
Palmeira, o ator Mateus Solano 
e a atriz Luana Piovani estão 
entre as celebridades que en-
dossam a campanha.

Bela Gil pediu aos seus se-
guidores que assinem a petição 
contra a lei. “Eu sei que ainda 
há muitas dúvidas da população 
em relação a produção de ali-
mentos agroecológicos, mas até 
a ONU já declarou que essa é a 
melhor alternativa de produção 
sustentável de comida a longo 
prazo”.

“Feijão se tempera com 
alho e louro, não com Benzoato 
de Emamectina. A substância, 
proibida no Brasil desde 2010, 
foi liberada no apagar das lu-

zes do ano passado. E podem 
botar mais veneno em nossa 
mesa se o Projeto de Lei (PL) 
6299/02”,disse Marcos Palmei-
ra em seu perfil do Instagram.

“A proposta libera o uso 
amplo de agrotóxicos resultan-

do em mais veneno na nossa co-
mida, mais prejuízo à nossa saú-
de e ao meio ambiente. Diga não 
ao PL do veneno e sim à nossa 
saúde assinando a petição!”, re-
gistrou a top model Gisele Bün-
dchen.

COMO A ANVISA AVALIA O USO DE 
AGROTÓXICOS NO PAÍS

Avalia e classificar toxicologicamente os agrotóxi-
cos, seus componentes e afins;

Avalia os agrotóxicos e afins destinados ao uso em 
ambientes urbanos, industriais, domiciliares, públicos 
ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em cam-
panhas de saúde pública, quanto à eficiência do pro-
duto;

Realiza avaliação toxicológica preliminar dos agro-
tóxicos, produtos técnicos, pré-misturas e afins, desti-
nados à pesquisa e à experimentação;

Estabele intervalo de reentrada em ambiente trata-
do com agrotóxicos e afins;

Concede o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, 
produtos técnicos, pré-misturas e afins destinados ao 
uso em ambientes urbanos, industriais, domiciliares, 
públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso 
em campanhas de saúde pública atendidas as diretri-
zes e exigências dos Ministérios da Agricultura e do 
Meio Ambiente; e

Monitora os resíduos de agrotóxicos e afins em pro-
dutos de origem animal.



Jornal Vale dos Vinhedos -  22 de maio de 20184
Geral

Após palestrarem duran-
te o 10º Debate da Viticul-
tura, realizado no dia 10 de 
maio em Petrolina (PE), os 
melhoristas da Embrapa Pa-
trícia Ritschel e João Dimas 
Garcia Maia (Uva e Vinho), 
e Patrícia Leão (Semiárido) 
foram surpreendidos pelos 
organizadores do evento ao 
serem homenageados pelo 
trabalho que vêm fazendo em 
prol da viticultura no Semi-
árido nordestino. A plateia, 
formada por mais de 300 téc-
nicos e viticultores da região, 
ficou em pé para aplaudir e 
prestar a sua homenagem ao 
Programa de Melhoramento 
Genético ‘Uvas do Brasil’ e à 
equipe da Embrapa.

“O Brasil é um país cheio 
de problemas, cheio de coisas 
erradas e aí você vê pessoas 
imbuídas com um propósi-
to profissional. Isso fez com 
que o Vale [do São Francis-
co] desse uma reerguida, uma 
melhorada, uma oxigenada, 
por causa de vocês. Tenho a 
honra de fazer parte disso. 
É histórico. Um privilégio 
nosso”, pontuou o consultor 
Carlos Augusto Prado, um 
dos organizadores do evento, 
ao entregar uma das homena-

Programa de Melhoramento Genético ‘Uvas do Brasil’ da 
Embrapa é homenageado em Pernambuco

gens.
“Esse é o sonho de todo o 

pesquisador: ter o nosso pro-
duto [cultivares de uva] sen-
do usado e contribuindo para 
que o Vale, ou outra região, 
se desenvolva. É o objetivo 
da minha vida”, pontuou ao 
agradecer a premiação a pes-
quisadora Patrícia Ritschel, 
que, ao lado de Maia, coorde-
na o Programa. Ela atribuiu 
a conquista ao trabalho em 
equipe, pois para desenvolver 
uma nova cultivar muitos são 
os profissionais envolvidos, 
desde as equipes de campo, 
laboratório, transferência, 
comunicação, administração, 
incluindo também pesquisa-
dores de outras áreas.

Na visão de João Dimas 
Garcia Maia, “fazer melho-
ramento é subir degrau por 
degrau. Primeiro você faz a 
base, depois a estrutura até 
o acabamento. Não chegamos 
ainda ao acabamento, mas 
temos a base genética e o co-
nhecimento para fazer, só nos 
falta apoio financeiro”, pon-
tuou ele. Durante o encontro, 
Maia antecipou aos presentes 
que já estão em fase de va-
lidação mais 40 novas sele-
ções sem sementes, uvas tipo 

gourmet, ainda melhores que 
a BRS Vitória, cultivar que 
está se destacando na região 
pela excelente produção, re-
sistência ao míldio e aceitação 
pelo mercado consumidor.

Homenagens
Além da equipe de melho-

ristas, a organização do evento 
também prestou homenagem 
às Chefias da Embrapa Uva 
e Vinho e Semiárido, que fo-
ram representados pelo chefe 
Transferência de Tecnologia, 
Marcos Botton e pelo chefe de 
Pesquisa e Desenvolvimento, 
Flávio de França Souza, res-
pectivamente. Botton, ao re-
ceber a placa, compartilhou 
a homenagem e a dedicou ao 
ex-chefe-geral José Fernando 
da Silva Protas, atual super-
visor do Núcleo de Desenvol-
vimento Institucional (NDI), 
que foi, em conjunto com o 
melhorista aposentado Um-
berto Camargo, quem iniciou 
e apoiou incondicionalmente 
o Programa. “Tem a equipe 
que faz a parte operacional 
da pesquisa, mas tem a parte 
responsável pela Gestão, que é 
quem viabiliza e faz com que 
as coisas aconteçam”, decla-
rou Botton ao repassar a placa 

Na primeira semana de 
maio aconteceu o encerra-
mento de mais um curso de 
qualificação oferecido pela 
Secretaria de Desenvolvimen-
to da Agricultura (SMDA) em 
parceria com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais e Ema-
ter. O último encontro que foi 
marcado por um almoço feito 
pelas participantes, culminou 
com a certificação de 13 mu-
lheres da Comunidade do 15 
da Graciema, Vale dos Vinhe-
dos, que integraram a capaci-
tação.

Com a temática “Massas 
Frescas e Recheadas”, o curso 
foi ministrado pela Extensio-
nista Social da Emater, Maria 

A Vinícola Aurora, maior 
e mais premiada vinícola do 
Brasil, conquista o troféu Car-
rinho de Ouro AGOS 2018, 
como Melhor Fornecedora de 
Bebidas Alcoólicas do vare-
jo de Goiás. Pelo quinto ano 
consecutivo a Aurora recebe 
esse prêmio, promovido pela 

Varejo goiano elege Vinícola Aurora como 
melhor fornecedora de bebidas alcoólicas
Empresa recebe pelo quinto ano consecutivo o troféu Carrinho de Ouro da 
Associação Goiana de Supermercados

O representante da Aurora na região, Sr. Júlio Penha Peres, recebeu o 
troféu na cerimônia, em nome da vinícola

Associação Goiana de Super-
mercados. Trata-se do reco-
nhecimento máximo do setor 
no Estado. O representante 
da Aurora na região, Sr. Júlio 
Penha Peres, recebeu o troféu 
na cerimônia, em nome da vi-
nícola.

O Carrinho de Ouro AGOS 

premia empresas e pessoas, va-
rejistas e fornecedores que, no 
ano anterior, se destacaram em 
suas áreas de atuação. Os pre-
miados são escolhidos a partir 
de uma ampla apuração reali-
zada junto ao setor, por empre-
sa especializada em pesquisas 
de opinião. O voto é facultado a 
todos os supermercados e for-
necedores associados à AGOS 
e empresas, de todo o Estado, 
que se inscreveram para parti-
cipar dessa eleição.

A Vinícola Aurora é líder 
no mercado brasileiro em vi-
nhos finos, suco de uva integral 
e coolers, com, respectivamen-
te, 33%, 36% e 79% do share de 
acordo com a  UVIBRA/IBRA-
VIN/MAPA/SEAPI-RS - Ca-
dastro Vinícola. Está presente 
em todo o território nacional e 
exporta para mais de 20 países 
parte do seu portfólio, compos-
to por 13 marcas e mais de 200 
itens.

Moradoras do Vale dos Vinhedos fazem 
curso de “Massas Frescas e Recheadas”

de Lourdes Pancotte. Além 
do aprendizado de novas téc-
nicas para elaboração de di-
versas variedades de massas 
frescas e recheadas, a capa-
citação também abordou as 
boas práticas de fabricação.

Curso beneficiou 13 mulheres da Comunidade do 15 da Graciema

Técnicas para elaboração de di-
versas variedades de massas fres-
cas e recheadas foram ensinadas 
no curso

para Protas.

Novidades a 
caminho
A curto prazo, está sendo 

finalizado o processo de de-
senvolvimento de três novas 
cultivares de uva: uma delas 
é destinada ao segmento de 
vinhos de mesa, com atribu-
tos sensoriais que remetem a 
um vinho elaborado com uvas 
europeias. As outras duas são 
uvas de mesa sem sementes, a 
primeira de cor rosada, com 
sabor muito especial, e a se-
gunda, uma uva branca, com 

bagas de formato elíptico, 
que lembram a ‘Thompson 
Seedless’.

A longo prazo, já estão 
sendo avaliadas futuras cul-
tivares de uvas de mesa sem 
semente, com menor exigên-
cia em mão de obra e redução 
do manejo do cacho e da baga. 
Com relação às uvas para ela-
boração de suco, estão em an-
damento o desenvolvimento 
de seleções adequadas à co-
lheita mecânica, seleções tin-
tureiras sem sementes e com 
tolerância ao míldio, uma das 
principais doenças da videira.
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Os melhoristas Patrícia Ritschel, Patrícia Leão e João Dimas Garcia 
Maia tiveram seu trabalho reconhecido
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O sinal da internet no 
meio rural foi tema de uma 
segunda reunião no Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Bento Gonçalves, na última 
quarta-feira (16). O primeiro 
encontro aconteceu há pou-
co mais de um mês, em 18 de 
abril. Segundo o presidente, 
Cedenir Postal, é necessário 
definir uma estratégia para 
que o sinal alcance até mes-
mo localidades mais afastadas 
e que seja de boa qualidade 
para todos. 

“Tem muitos lugares que 

Exportações de vinhos e espumantes brasileiros 
crescem 44% em valor no primeiro trimestre

O setor vitivinícola pode 
comemorar: dando continui-
dade ao incremento próximo 
a 50% nas exportações brasi-
leiras de vinhos e espumantes 
conquistada em 2017, entre 
janeiro e março de 2018 fo-
ram comercializados mais de 
US$ 1 milhão, com a remessa 
de 553.210 litros de rótulos 
brasileiros ao Exterior, re-
presentando alta de 44,3% em 
valor e de 48,7% em volume 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Os 
principais mercados compra-
dores foram Paraguai, Chile, 
Estados Unidos, Cingapura e 
Reino Unido. 

O grande destaque do 
período foram as exportações 
de espumantes, que subiram 
64% em valor ante o mesmo 
período e apresentam um 
valor médio por litro de US$ 
4,88. Os vinhos tranquilos, 
por sua vez, registraram au-
mento de 37% e valor médio 
por litro de US$ 2,25. Nesse 
período, os rótulos borbu-
lhantes apresentaram parti-
cipação de 30% nas vendas.

Internet no interior é tema de 2° encontro no Sindicato dos Trabalhadores Rurais
já estão assistidos, mas com 
péssima qualidade. Vemos 
problemas principalmente na 
região da Linha Ferri, Dema-
ri, Buratti, encosta do Rio das 
Antas e no Vale dos Vinhedos, 
o 40 da Graciema. Não está 
chegando o sinal e em alguns 
pontos nem o sinal de telefone 
chega”, lamenta Postal.

Ele elenca a emissão de 
nota fiscal eletrônica como 
uma das necessidades do pro-
dutor necessitar do acesso à 
internet. “Além da emissão, 
o agricultor pode fazer pes-
quisa do produto, compras 
dos produtos, conversar com 
filhos que moram fora da ci-
dade. É, principalmente, um 
incentivo de permanência no 
campo, inclusive para os jo-
vens, que querem saber se 
tem sinal, caso contrário eles 
nem permanecem naquele lo-
cal”, pontua.

Durante o encontro, re-
presentantes de empresas de 
provimento de internet co-
mentaram que o ideal seria 
fazer uma lista com famílias 
interessadas na melhora da 
qualidade do sinal para ver a 
viabilidade da instalação em 
todos os pontos citados. “Nós 

não queremos apenas onde dê 
lucratividade, queremos para 
todos”, enfatizou Postal. 

Foi dado o exemplo do 
que aconteceu em Faria Le-
mos, onde os moradores se 
reuniram e concordaram em 
pagar em partes iguais para 
instalar a internet em todo o 
distrito. O mesmo aconteceu 
em algumas linhas do Vale 
dos Vinhedos. Ou seja, fo-
ram feitos orçamentos com 
as empresas provedoras de 
internet, elas apresentaram 
um valor “x” para a instalação 
e os moradores concordaram 
em ratear os gastos.

“Infelizmente não pode-
mos contar com o poder pú-
blico. Eles demonstram que 
querem ajudar, mas ressaltam 
que não tem orçamento. Até 
se tiverem, será apenas para 
o próximo ano”, relata Postal.

Próximo passo
Será feita uma reunião, 

que deve acontecer ainda nes-
te mês, que abrangerá mora-
dores da Linha Ferri, Veríssi-
mo de Matos e Linha Demari, 
em Tuiuty, para fazer um le-
vantamento com quem tem 
interesse na instalação. 

Cedenir Postal lamentou péssimo sinal de internet em algumas locali-
dades

O técnico da Emater, Thompson 
Didoné, esteve presente e confir-
mou que o sinal em alguns locais 
é ruim

Paraguai, Chile, Estados Unidos, Cingapura e Reino Unido foram os 
principais mercados compradores dos rótulos brasileiros.      

2017 2018 % 2017 2018 %

Espumantes 63.759 94.081 47,56% 279.955,00 458.908,00 63,92%

Vinhos 308.302 459.129 48,92% 755.579,00 1.035.308,00 37,02%

Total 372.061 553.210 48,69% 1.035.534,00 1.494.216,00 44,29%

Em volume (litros) Em valor (US$)
Período janeiro a março 2018

Principais 
importadores de 

rótulos brasileiros

Principais 
mercados para 

espumante

Principais 
mercados para 

vinho

1º Paraguai 1º Chile 1º Paraguai

2º Chile 2º Cingapura 2º Estados Unidos

3º Estados Unidos 3º Estados Unidos 3º Reino Unido

4º Cingapura 4º Reino Unido 4º Bolívia

5º Reino Unido 5º China 5º Japão

Exportações brasileiras de vinhos e espumantes
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Você pode evitar a neces-
sidade de rastelar as folhas 
se você usar um cortador de 
relva. Esses cortadores po-
tentes passam por cima das 
folhas secas e as retalham em 
pequenos pedaços que pene-
tram na grama e no solo, onde 
elas irão se decompor, enri-
quecendo seu solo. Ao longo 
do ano, o cortador irá picotar 
as folhas que ele corta, igual-
mente enriquecendo o solo.

Estabeleça a área de des-
tino para a qual as folhas irão 
após serem coletadas, seja em 
saco no meio fio, de volta ao 
jardim como cobertura vege-
tal seca (“mulch”) ou em uma 
pilha de compostagem de jar-
dim.

Separe um rastelo e uma 
grande folha de plástico qua-
drada (2m). Uma grande fo-
lha de estopa ou um pano 

Ter um jardim em casa 
significa ter a natureza bem 
pertinho da gente, pronta 
a nos abrigar sempre que a 
gente quiser. Um jardim é 
um lugar de beleza, alegria, 
convívio e paz e devemos tirar 
proveito disso. Mas é preciso 
saber cuidar dele, o que não 
é necessariamente um pro-
blema: existem maneiras de 
se ter um lindo jardim sem 
gastar demais, nem precisar 
se dedicar demais.

A reciclagem e o reapro-
veitamento podem se tornar 
um grande amigo de quem 
deseja um jardim viável finan-
ceiramente. E a escolha acer-
tada de espécies para o espaço 
que se tem também favorece 
uma manutenção mais fácil e 
menos frequente.

Reciclagem e reaprovei-
tamento são ações que podem 
baratear muito o seu jardim. 
Janelas de madeira antigas 
podem se tornar suportes 
para vasos, assim como ma-
deira de demolição pode ser-
vir para pavimentar um cami-
nho ou dar origem à uma mesa 
de refeições ou uma bancada 
de trabalho. Tijolos e pneus, 
por sua vez, podem ser muito 
bem utilizados na demarca-
ção de canteiros. No caso dos 
pneus, eles podem ser pinta-
dos nas mais diversas cores e 
criar um ambiente informal e 
divertido. Pallets podem virar 
canteiros, utensílios de cozi-
nha antigos enfeites, e assim 
por diante. Ponha a imagina-
ção para funcionar e dê novos 
usos a coisas que estão sem 
uso e que ainda merecem uma 
chance. 

A primeira coisa a se pen-
sar é no tamanho do jardim. 
Se o espaço é pequeno, deli-
mite pequenos canteiros co-
bertos de terra ou com uma 

Segredos para começar um jardim 
despojado em casa

camada de pedrisco. Também 
use vasos pequenos e, portan-
to, escolha plantas menores 
e até aposte nos jardins ver-
ticais. Se o espaço for gran-
de, dê preferência a plantas 
maiores, como arbustos altos 
e árvores, o que dá muito me-
nos trabalho do que cuidar de 
dezenas de vasos pequenos 
com espécies diferentes es-
palhados em toda a extensão. 
Nos jardins menores, pode-se 
optar por decks de madeira 
ou pisos de pedra, enquan-
to nos maiores os gramados 
tornam o espaço mais verde e 
atraente.

Escolha as 
plantas certas 
Na sequência, a esco-

lha das plantas é o que deve 
orientar a instalação do jar-
dim. O ideal é que se busque 
plantas originárias da sua re-
gião, que, além de serem mais 
baratas, serão provavelmente 
mais fáceis de cuidar. Uma 
outra alternativa para quem 
não quer passar muito tempo 
cuidando do jardim é optar 
por plantas que não exigem 
muita rega e manutenção, 
como as suculentas e os cac-
tos. Essas plantas são lindas 
e se apresentam em muitas 
variedades, o que permite 
criar composições coloridas 

e encantadoras. E, em jardins 
grandes, vale ousar com árvo-
res, inclusive as frutíferas, já 
que o espaço permite. Lem-
bre-se de que todas as plantas 
precisam de espaço suficiente 
para crescerem, seja no chão 
ou em vasos.

Criatividade 
nos recipientes 
Com as plantas escolhi-

das, leve em consideração o 
tamanho delas quando cres-
cidas para optar por um reci-
piente. Os vasos de argila e de 
outros materiais existem em 
vários tamanhos e são a esco-
lha mais comum. Mas é possí-
vel fazer reciclagem e plantar 
mudas ou sementes em caixo-
tes, pallets, objetos decorati-
vos, baldes, regadores, potes 
de vidro, cascas de coco e até 
botas de borracha e pás de 
cereais. Um carrinho de mão 
pode virar um lindo vaso e 
até metades de pneus corta-
das e penduradas na parede. 
Enfim, divirta-se criando no-
vos recipientes para as suas 
plantinhas, sempre levando 
em conta que é preciso fazer 
furos para escoar a água.

As pedras 
Um jardim fica muito 

mais criativo e também práti-
co quando se coloca caminhos 
nele. Esses caminhos geral-
mente são feitos com pedras, 
tais como mármore, cascalho, 
seixos e pedriscos. É possível 
também usar esses caminhos 
para criar efeitos. Por exem-
plo: o jardim pode ser todo 
gramado, todo coberto de 
pedriscos ou ter uma parte 
gramada e outra em pedrisco, 
formando desenhos curvos ou 
redondos para delimitar áreas 
e canteiros. O efeito do verde 
da grama contrastado com o 
branco do pedrisco é bonito e 
deixa o jardim mais dinâmico 
e menos monótono.

As pedras, geralmente de mármore, cascalho, seixos e pedriscos são as 
mais indicadas para enfeitar o jardim

Jardim em vasos é uma ótima opção para quem carece de espaço físico 
em casa

Maneiras de rastelar folhas no outono

É importante separar um rastelo e uma grande folha de plásti-
co quadrada para ajudar na limpeza

velho (bem como qualquer 
outro tecido resistente) tam-
bém serve.

Abra a folha de plástico 
no chão, próximo à área que 
você estiver rastelando. Com 
a ajuda do rastelo, arraste as 
folhas para cima da folha de 
plástico. Quando as folhas co-
brirem o plástico inteiro, pe-
gue uma de suas pontas e jun-
te com a ponta diagonalmente 
oposta; depois, faço o mesmo 
com as outras pontas. Carre-
gue as folhas para a área de 
destino ou as jogue em sacos.

Alternativamente, você 
pode usar um apanhador de 
grama de um cortador ou uma 
pá de lixo feita para coletas na 
rua. Você fará mais viagens 
pequenas para o local onde 
você está coletando as folhas, 
no entanto, cada viagem será 
mais leve para carregar.

Ingredientes
2kg de mandioca crua
500g de açúcar 5 

ovos 1 vidro pequeno de 
leite de coco 1/2 litro de 
leite

 
Calda 

500g de açúcar granulado
1 copo americano de água

 Modo de preparo
Rale a mandioca de forma 

a ficar bem fina e comprida.
Junte todos os outros in-

gredientes, misture bem e 

Doce caramelado de mandioca
coloque em tabuleiro já cara-
melizado. Leve ao forno bem 
quente por 30 minutos. Não 
precisa ser em banho-maria.

Calda
Junte o açúcar com a 

água e deixe ferver até cara-
melar. Jogue na fôrma e deixe 
que o fundo e os lados fiquem 
bem revestidos. Utilize.

Depois de assado e ainda 
morno, desenforme e corte 
em quadrados como cocadas. 
Se estiver grudado, coloque 
a forma sobre a chama para 
ajudar a soltar.

Se o bolo ficar grudado é importante colocar a forma sobre a chama 
para ajudar a soltar
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Borra do café 
Esta é uma excelente fon-

te de nitrogênio (N), porém 
aumenta a acidez do solo, ou 
seja, ela vai ser muito útil para 
corrigir solos mais alcalinos 
ou para fazer adubação em 
plantas que gostam de solos 
mais ácidos como por exem-
plo, hortênsias, rosas, mag-
nólias e mirtilos. A borra do 
café é um prato cheio para 
as minhocas, que melhoram a 
aeração e produzem o húmus 
que é riquíssimo para suas 
plantas. ( Obs: É necessário 
secar a borra antes de apli-
cá-la; Caso queira utilizar a 
borra na horta, certifique-se 
de colocar o mais distante que 
puder das raízes das plantas, o 
ideal mesmo é colocar em um 
minhocário e depois aplicar o 
húmus)

Cascas de banana 
Adiciona fósforo (P),  po-

tássio (K) e cálcio (Ca) às suas 
plantas. Basta enterrar uma 
casca no solo ao lado da planta 
e esperar para que ela se de-
componha. Você pode conge-
lar as cascas que vão sobrando 
e utilizá-las quando achar que 
for necessário. Outra ideia ba-
cana é mergulhar em água por 
2-3 dias e depois fazer uma 
adubação foliar com o auxílio 
de um pulverizador.

Adubos orgânicos para manter a horta saudável

A borra do café é um prato cheio para as minhocas

Cascas de ovos 
São capazes de suprir 

toda a necessidade de cálcio 
(Ca) para o desenvolvimento 
celular das plantas. Se você 
já observou podridão em seus 
tomateiros, possivelmente 
seu solo está deficiente em 
cálcio. Lave, deixe secar e de-
pois bata as cascas de ovos em 
um liquidificador até que fi-
quem com aspecto de farinha, 
isso ajuda a evitar moscas e 
diminui o tempo de assimila-
ção do nutriente. As cascas de 
ovos também são capazes de 
regular o PH do solo, tornan-
do-os mais alcalinos e evitan-
do a proliferação de lesmas e 
lagartas. Para uma assimila-
ção de nutriente mais rápida, 

você pode pulverizar sobre as 
plantas ou usar diretamente 
no solo. 

Cinzas de madeira 
São uma ótima fonte de 

potássio (K) e ainda possuem 
a maioria dos nutrientes es-
senciais que as plantas preci-
sam para o desenvolvimento. 
As cinzas de madeira tornam 
o solo mais alcalino e mais 
arejado, então evite usá-las 
em plantas que prefiram solos 
mais ácidos e argilosos. Você 
pode obter cinzas em lareiras 
e fogueiras, basta verificar se 
outros materiais não foram 
queimados junto com a ma-
deira.

Essa receita usa um pato 
inteiro, que é assado com bata-
tas bolinhas e servido com mo-
lho de abacaxi caramelizado. Se 
você preferir usar só o peito de 
pato, também pode, o tempo de 
forno irá ser um pouco menor.

Ingredientes 
Serve quatro pessoas 
1 pato de 1,5 kg
Sal e pimenta-do reino a gosto
1 abacaxi pequeno, sem casca
200 ml de vinho do Porto bran-
co
2 cebolas picadas
1 ramo de tomilho
800 g de batatinhas bolinha 
descascadas
3 colheres (sopa) de mel
50 ml de água
Fatias de abacaxi descascado

Modo de preparo

Essa receita usa um pato inteiro, que é assado com batatas bolinhas e 
servido com molho de abacaxi caramelizado

Pato ao forno com abacaxi
Bata metado do abacaxi no 

liquidificador.
Tempere o pato com sal, pi-

menta, suco de abacaxi e vinho. 
Junte a cebola picada e o tomi-
lho. Deixe marinar por umas 6 
horas. Após esse tempo, prea-
queça o forno médio (180°C). 
Leve para assar por 50 minutos, 
regando de vez em quando com 
a marinada. Na metade do cozi-
mento, adicione as batatinhas. 
Retire o pato do forno e reserve. 
Tire um pouco da gordura que 
se fomou na assadeira. Junte à 
que restou, o mel e a metade do 
abacaxi que sobrou, cortado em 
fatias finas.

Leve ao fogo e deixe cara-
melizar ligeiramente. Junte a 
água deixe ferver um pouco.

Sirva o pato com as bata-
tinhas, as fatias de abacaxi e o 
molho.

O Circolo Trentino di 
Bento Gonçalves e Trenti-
no Promozioni promoveu no 
último sábado (19), o Jantar 

Jantar da Polenta & Vinho reúne cerca de 150 pessoas no Vale dos Vinhedos
da Polenta & Vinho, no 8 da 
Graciema, no Vale dos Vinhe-
dos. O Jantar da polenta, com 
apresentações culturais, teve 

no cardápio polenta ao mo-
lho, brustolada, pien, fortaia, 
radici com baccon, carne de 
porco e galeto.
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Ingredientes
- 400g de filé mignon cortado 
em medalhão
- 1 cebola roxa cortada em ti-
ras
- Temperinho verde a gosto
- 250g de cogumelo shiitake 
fatiado
- 1 taça de vinho tinto seco
- 1 colher (chá) de molho inglês
- Sal e pimenta a gosto
- 1 colher (sopa) de farinha de 
trigo
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 250ml de água quente

Você vai precisar de
- Frigideira
- Assadeira

Modo de preparo
Tempere a carne com sal e 

pimenta a gosto. Em uma fri-
gideira, leve a carne para selar 
dos dois os lados até ficar dou-
radinha.Disponha os filés em 
uma assadeira e  leve-os para 
finalizar no forno preaquecido 
a 180 graus por aproximada-

Filé Mignon ao molho de vinho com cogumelo

mente 15 minutos.Retire do 
forno e deixe descansar por al-
guns minutos.

Na mesma frigideira onde 
foram selados os filés, refogue 
a cebola roxa até ficar dourada.
Retire a cebola da frigideira e 
deixe somente o caldinho que 
formar.Acrescente uma colher 
de manteiga e uma colher da 
farinha de trigo. Mexa bem 
até engrossar.Adicione a água 
quente e misture. Em segui-
da, acrescente o vinho e deixe 

encorpar.Tempere com o mo-
lho inglês, o sal e a pimentaNo 
fogo baixo, misture mais um 
pouco o molho. Reserve.

Em outra frigideira, re-
fogue rapidamente o shiitake 
com a outra colher de mantei-
ga.Junte os cogumelos ao mo-
lho e deixe cozinhar por mais 
alguns minutos. Se necessário, 
corrija o tempero com sal e pi-
menta.

Sirva o molho de vinho 
tinto e shiitake com os filés.

O prato é servido ao molho de vinho tinto e cogumelo com filés

Ingredientes
3 colheres (sopa) de manteiga
1 cebola picada
1 pimentão vermelho picado
1 cenoura ralada
1/2 lata de milho escorrida
1/2 lata de ervilha escorrida
3 colheres (sopa) de uvas-pas-
sas (ou a gosto)
2 xícaras de arroz cozido
1/4 xícara de cebolinha pica-

Arroz à grega com uva passa

A cebola pode ser incrementada no final

da

Modo de preparo
Derreta a manteiga e re-

fogue nela a cebola, pimentão 
e cenoura. Junte o milho, a 
ervilha, as passas e o arroz. 
Misture tudo muito bem em 
fogo baixo, até aquecer bem. 
Por último junte a cebolinha 
picada e sirva.


