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PEQUENOS 
ATOS,

GRANDES
MUDANÇAS.

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

disposição final ambientalmente adequada.

   COMO SEPARAR OS SEUS RESÍDUOS?

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

   PAPÉIS E PAPELÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.bentogoncalves.rs.gov.br

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

ou Fala Cidadão 0800 9796866.

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS ORGÂNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENTO GONÇALVES

A primeira edição do 
Encontro Regional da Ju-
ventude Trabalhadora Ru-
ral, que aconteceu em Ve-
ranópolis, na segunda-feira 
(23), reuniu 150 participan-
tes, segundo o presidente 

Encontro regional da juventude 
trabalhadora rural reúne 150 pessoas

do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Bento 
Gonçalves, Cedenir Postal. 
A programação contou com 
várias atividades, entre elas 
a palestra: Jovens, desafios e 
perspectivas. 

Encontro teve apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento 
Gonçalves
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Com o fim da greve dos 
caminhoneiros, o abasteci-
mento voltou à normalida-
de, depois de ter afetado o 
preço de produtos, como as 
frutas. Segundo o Ministé-
rio de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), as 
principais hortaliças comer-
cializadas no atacado ficaram 
mais baratas no último mês 
de junho. O resultado do pre-
ço ao consumidor é reflexo do 
restabelecimento da oferta 
dos produtos nas Centrais de 
Abastecimento (Ceasas) do 
país, como aponta o 7º Bole-
tim Prohort, divulgado no dia 
17 de junho pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab). 

O segundo semestre é 
marcado pela entrada da sa-
fra de várias culturas, como 
a cebola, que chegou a regis-
trar diminuição de 40,85% no 
preço na Ceasa em Recife.

Nesse período, a produ-
ção da hortaliça é pulverizada 
pelo país com produtores do 
Nordeste, Sudeste e Centro-
-Oeste, abastecendo os prin-
cipais mercados atacadistas. 
Com mais produto no mer-
cado nacional, a possibilidade 
de importação também caiu, 
o que ajuda na redução dos 
preços, como explica o supe-
rintendente de Abastecimen-
to Social da Conab, Milton 
Junior. Também seguiram 
as tendências de baixa o to-
mate, que teve maior queda 

Hortaliças ficaram mais baratas em junho

registrada em Fortaleza, com 
42,2%, a alface, em redução 
de 54,5% em Recife, a cenou-
ra, com redução de 41,4% em 
Goiânia, e a batata com queda 
de 30,6% no Rio de Janeiro.

Já nos preços das frutas, 
foi verificada alta em três dos 
produtos analisados. A maior 
demanda pela maçã influen-
ciou na alta de até 16,9% re-
gistrada no Rio de Janeiro. Já 
a baixa oferta do mamão im-
pulsionou o aumento nas co-
tações. No caso da banana, a 
entrada da fruta da Colômbia 
e do Paraguai refletiram na 
elevação dos preços no ataca-
do.

Milton Junior justificou a 
alta nos preços de frutas tam-
bém como reflexo da greve 
dos caminhoneiros. Segundo 
ele, com o fim da greve que 

liberou o escoamento, o abas-
tecimento nas centrais do país 
tem voltado à normalidade.

A melancia e a laranja 
chegaram a registrar que-
da em, pelo menos, quatro 
centrais analisadas. Mas, en-
quanto a melancia deve seguir 
com queda nos próximos me-
ses, a laranja tende a registrar 
menor oferta do produto no 
mercado, já que a indústria 
deve intensificar a demanda 
da fruta para moagem.

Como dica, para aliviar 
o bolso e economizar na fei-
ra, vale destacar quedas im-
portantes de preços do pês-
sego (14%), da jabuticaba e 
graviola (11%), do maracujá 
(9%), do agrião (26%), rúcula 
(18%), beterraba (16%), raba-
nete e jiló (12%), couve-flor e 
berinjela (11%). 

Com o fim da greve dos caminhoneiros, o abastecimento nas centrais do 
país tem voltado à normalidade

No dia 13 de julho de 
2018, os autores dos dese-
nhos vencedores do Con-
curso de Desenho que teve 
como tema “Preservação das 
Belezas Naturais de Pinto 
Bandeira” foram premiados. 
Participaram do certame alu-
nos das escolas municipais de 
ensino fundamental.

O concurso foi dividido 
em três categorias: A (alu-
nos de Educação Infantil), B 
(alunos de 1º, 2º e 3º anos) 
e C (alunos de 4º e 5º anos). 
Conforme regulamento, na 
primeira etapa foram selecio-
nados dez desenhos de cada 
categoria, os quais ficaram 
expostos no saguão da Pre-
feitura para votação do perí-
odo de 04 a 10 de julho. Des-
tes, os quatro desenhos mais 
votados de cada categoria fa-
rão parte da Agenda Escolar 
2019.

Durante a semana, alu-
nos e comunidade compa-

No final de junho, 12 
agricultoras da comunida-
de de Santo Antônio, no 
distrito de São Pedro, fo-
ram qualificadas no curso 
de Massas Frescas e Re-
cheadas. O encerramento 
da capacitação culminou 
com a degustação dos pra-
tos elaborados pelas par-
ticipantes e entrega de 
certificados. O curso, mi-

Comunidade de Santo Antônio recebe 
qualificação em Massas Frescas e Recheadas

nistrado pela extensionista 
Social da Emater, Maria de 
Lourdes Pancotte, tratou 
das boas práticas de fa-
bricação e novas técnicas 
de elaboração de diferen-
tes variedades de massas 
frescas como espaguete, 
talharin, penne e nhoque, 
e recheadas, como lasanhas 
vegetariana, bolonhesa e 
de frango, canelone, ron-
deli, ravioli e tortei.

Curso tratou das boas práticas de fabricação e novas técnicas de elabo-
ração de diferentes variedades de massas frescas e recheadas

12 agricultoras da comunidade de Santo Antônio, no distrito de São Pe-
dro, foram qualificadas no curso

PINTO BANDEIRA

Concurso de Desenho 
premia autores vencedores

receram na Prefeitura para 
fazerem sua escolha por meio 
do voto. No dia 11 de julho, 
após a contagem dos votos, 
definiu-se a classificação dos 
doze desenhos vencedores. 
Categoria A: Vicenzo Ri-
gon Guizzo - EMEF Emílio 
Meyer; Andrielli Marchetto 
- EMEF Emílio Meyer; Lau-
ra Gomes Forratti - EMEF 
Emílio Meyer e Isabela Arieli 
Silva Da Rosa - EMEF Barão 
de Mauá. Categoria B: Prisci-
la Pastorello - EMEF Emílio 
Meyer; Sthefany Vitoria De 
Toni Marini - EMEF Emí-
lio Meyer; Keila Manara De 
Toni - EMEF Emílio Meyer 
e Victor Dondoni - EMEF 
Barão de Mauá. Categoria 
C: Sophia Da Silva - EMEF 
Emílio Meyer; Giseli Pasto-
rello - EMEF Emílio Meyer; 
Gabrielly De Castro - EMEF 
Emílio Meyer e Amanda Re-
gina Marini - EMEF Emílio 
Meyer.

Participaram do certame alunos das escolas municipais de ensino fun-
damental

Tema do certame foi a preservação das belezas naturais de Pinto Ban-
deira
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A Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimen-
to e Desenvolvimento Rural 
aprovou no dia 11 de julho 
o Projeto de Lei 6913/17, 
do deputado Evair Vieira de 
Melo (PP-ES), que institui 
uma política nacional de in-
centivo às cadeias produtivas 
da apicultura e da meliponi-
cultura, esta última relacio-
nada à criação das abelhas 
brasileiras sem ferrão, como 
jataí, mandaçaia e manduri.

O projeto recebeu parecer 
favorável do deputado Marcon 
(PT-RS), que apresentou um 
substitutivo para incluir as 
abelhas meliponícolas na po-
lítica de apoio. O político de-
fendeu a necessidade de pro-
teger estas espécies nativas 
que também produzem mel, 
como as tradicionais abelhas 
africanas, introduzidas no 
Brasil no período colonial.

“Cientistas apontam que, 
embora a apicultura seja uma 
importante iniciativa socio-
ambiental, a meliponicultura 
apresenta o maior potencial 
para conservação da biodi-
versidade da Amazônia. Isto 
porque os meliponíneos são 
os principais agentes polini-
zadores da maior parte das 
plantas nativas da Amazô-
nia”, disse.

A política de incentivos 
para as duas cadeias produti-
vas está baseada em diretrizes 
e instrumentos de execução. 
Entre as diretrizes estão a 
rastreabilidade dos produtos, 
a sustentabilidade ambien-
tal, a geração de tecnologias 
de produção, a agregação de 
valor ao produto in natura, o 
apoio ao comércio interno e 
externo e a promoção ao uso 
de boas práticas na produção 
e no processamento dos pro-
dutos apícolas e meliponíco-
las.

Para garantir a execução 

Comissão de Agricultura aprova 
política de incentivo à apicultura

das diretrizes, o texto aprova-
do coloca à disposição da nova 
política instrumentos como 
crédito rural, com prioridade 
para pequenos produtores e 
agricultores familiares; pes-
quisa e desenvolvimento tec-
nológico; assistência técnica 
e extensão rural; e seguro 
rural.

Tramitação
O projeto será analisado 

agora em caráter conclusivo 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania.

Meliponicultura
Segundo a Embrapa, 

aliada à importância econô-
mica, ambiental e social, a 
meliponicultura prescinde de 
cuidados intensivos e investi-
mento elevado para constru-
ção de meliponários. Além 
disso, pode ser desenvolvida 
em áreas residenciais, já que 
as abelhas sem ferrão não 
apresentam riscos.

De acordo com a pesqui-
sadora da Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia 
Carmen Pires, que coorde-
na um curso que acontecerá 
em agosto, no Distrito Fede-
ral (II Curso sobre biologia e 

manejo de meliponíneos para 
polinização de plantas de in-
teresse agrícola), incentivar 
a meliponicultura no País é 
também uma forma de con-
tribuir para a preservação de 
espécies nativas de abelhas. 
Somente no Brasil há cerca de 
250 espécies de abelhas indí-
genas sem ferrão já descritas, 
muitas delas com caracterís-
ticas específicas e propícias 
para o uso em polinização de 
plantas cultivadas.

Meliponicultura: 
ótima opção para 
mercado crescente 
de produtos naturais 
no Brasil
O segmento de produtos 

naturais tem crescido de for-
ma significativa no Brasil - 
20%, em média, contra 8% no 
resto do mundo. Prova disso é 
que o País já é o quinto maior 
mercado de alimentos e be-
bidas saudáveis, com volume 
de vendas superior a US$ 25 
bilhões em 2015. “A melipo-
nicultura se encaixa perfei-
tamente nesse nicho atual, já 
que é um sistema de produção 
que valoriza os ecossistemas 
nativos”, ressalta Carmen.

Abelha sem ferrão Tiúba

Pesquisa revela que biopesticida harpina 
aumenta imunidade das plantas

Um grupo de pesquisa-
dores da Universidade de Hy-
derabad (UoH), de Portugal, 
descobriram que a aplicação 
do biopesticida harpina pode 
aumentar a capacidade imu-
nológica das plantas através 
do uso da nanotecnologia. O 
sistema consiste na injeção de 
nanopartículas de quitosana 
carregadas com harpina, que 
reduz os efeitos da infecção 
fúngica. 

Os testes da nova tecno-
logia foram feitos nas plantas 
de tomate e resultaram na 
diminuição de 80% das infec-
ções provocadas por fungos. 
Segundo os estudiosos, o ob-
jetivo do trabalho foi encon-
trar uma forma de combater 
as principais doenças que 
afetam a cultura do tomate 
de uma forma mais eficiente 
e sustentável, uma vez que 
os produtos químicos geral-

mente não são degradados 
facilmente no solo, exercendo 
um efeito prejudicial no meio 
ambiente. 

Proteína 
bioativa harpina
A abordagem é seme-

lhante à imunização de hu-
manos, onde se usa as formas 
de patógenos para proteção 
subsequente contra o mes-
mo patógeno. Desta forma, 
os pesquisadores utilizaram 
a proteína bioativa harpina, 
que é extraída de uma bac-
téria fitopatogênica que tem 
como principal característi-
ca ser biodegradável. “A ca-
pacidade das nanopartículas 
de quitosana de penetrar na 
planta através dos poros das 
folhas e se espalhar nas célu-
las foi aproveitada para obter 
os melhores resultados”, pon-
tuaram. 

Testes da nova tecnologia foram feitos nas plantas de tomate e resulta-
ram na diminuição de 80% das infecções provocadas por fungos

No próximo domingo (29), 
haverá procissão para celebrar 
o dia do motorista e do colono, 
cujo padroeiro é São Cristóvão. 
O dia do santo é comemorado 
em 25 de julho, que em 2018 
será em uma quarta-feira. A 
procissão motorizada sairá da 
Igreja Matriz de São Roque às 
8h30 e seguirá até a frente da 
Igreja São Cristóvão, com bên-

Procissão em honra a São Cristóvão celebra 
dia do motorista e do colono

ção dos veículos e motoristas. 
Às 10h30, haverá missa Festiva 
com o Lema: “São Cristóvão 
modelo de vida doada” e após 
entrega dos prêmios da Ação 
entre amigos da Paróquia San-
to Antônio, seguido de almoço 
no salão da Comunidade. No 
mesmo dia, haverá a celebração 
na Comunidade São Pedro/
Salgado às 9h. São Cristóvão é o padroeiro dos 

motoristas e dos colonos
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Uma vinícola de Grama-
do (RS) é a primeira empre-
sa brasileira a apresentar o 
selo da produção integrada 
em seus rótulos, certificação 
que atesta o emprego de boas 
práticas agrícolas e de produ-
ção. A chancela assegura que 
o produto cumpriu uma série 
de quesitos que vão desde a 
redução do uso de químicos 
na lavoura até a preocupação 
com a saúde do trabalhador e 
a sua capacitação entre vários 
outros itens que também dão 
segurança ao consumidor.

Após acompanhamento 
técnico e auditorias, os vinhos 
Chardonnay e um assemblage 
de Merlot e Cabernet Sau-
vignon, elaborados na Safra 
2017/18, receberão o certi-
ficado e a autorização da im-
pressão de selos da produção 
integrada para as garrafas 
do Instituto de Avaliação da 
Qualidade de Produtos da 
Cadeia Agro Alimentar (Cer-
tifica). O Programa da Produ-
ção Integrada tem a chancela 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e do Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro).

Quase uma década 
de pesquisas 
científicas
A conquista do vinho cer-

tificado é o resultado de nove 
anos de pesquisas científicas, 
período no qual foi avaliado 
e validado todo o sistema de 
manejo da uva e o processo de 
elaboração da bebida. Segun-
do o pesquisador da Embrapa 
Uva e Vinho (RS) Samar Ve-
lho da Silveira, que lidera o 
projeto de produção integra-
da, à medida que as normas 
propostas pela equipe técnica 
iam sendo avaliadas e valida-
das, as vinícolas parceiras já 
incorporavam as práticas em 
suas rotinas.

“A parceria com produto-
res nesse processo foi funda-
mental para conseguirmos ter 
um sistema que funciona na 
prática. É um novo momento 

Certificados os primeiros vinhos brasileiros em boas práticas na produção
para os vinhos brasileiros”, 
comemora o cientista.

Redução de uso 
de agroquímicos
Silveira explica que a pro-

dução integrada é um sistema 
de certificação que tem a sua 
base na adoção de boas prá-
ticas, tanto agrícolas quanto 
de fabricação, no qual através 
do uso do manejo integrado 
de pragas e doenças se busca 
a redução de uso de agroquí-
micos, visando à ausência de 
resíduos químicos, físicos e 
biológicos nos produtos ou, se 
existirem, que estejam den-
tro de padrões de segurança 
estabelecidos na legislação 
brasileira, oferecendo assim 
alimentos seguros e de alta 
qualidade aos consumidores.

“A Produção Integrada 
é a consolidação do melhor 
conhecimento agronômico 
disponível, que permite uma 
produção ambientalmen-
te sustentável. Ao cumprir 
a normativa, os agricultores 
poderão certificar seus vinhos 
e usar o selo Brasil Certifica-
do, diferenciando o produto 
no mercado”, declara.

O sistema também leva 
em conta o aspecto social da 
produção, como a saúde do 
trabalhador rural, isenção do 
uso de mão de obra infantil e 
o constante treinamento das 
pessoas. “O resultado final 
é uma garrafa de vinho com 
um selo que garante acesso 
a mercados exigentes e que 
possibilita a rastreabilidade 
de todo o sistema”, pontua 
Silveira.

Todo o histórico da pro-
dução na propriedade fica 
registrado nos “Cadernos de 
Campo” e nos “Cadernos do 
estabelecimento Vinícola”, 
que é um dos materiais audi-
tados pela certificadora. A vi-
nícola pode adicionar um có-
digo de barras ou um código 
QR ao rótulo para que essas 
informações possam ser visu-
alizadas pelo consumidor por 
meio de seu aparelho celular 
ou tablet.

De acordo com Silveira, 
a expectativa é que outras vi-
nícolas tenham sua produção 
certificada e que os viticulto-
res de outras regiões sigam a 
experiência e mostrem o ca-
minho para outras empresas.

A certificação
Para um vinho receber o 

selo da produção integrada, 
um longo caminho deve ser 
percorrido. O produtor deve 
contar com assistência técni-
ca capacitada e habilitada em 
Produção Integrada de Uva 
para Processamento (PIUP) 
para conduzir as práticas de 
manejo no parreiral, atenden-
do aos princípios e às Normas 
Técnicas.

Dentre elas, conduzir 
sua área dentro das normas 
durante um ano prévio à cer-
tificação e ser auditado por 
uma certificadora indepen-
dente, nesse caso, o Instituto 
de Avaliação da Qualidade de 
Produtos da Cadeia Agro Ali-
mentar (Certifica).

Todo o processo de certi-
ficação é acompanhado a par-
tir de uma lista de checagem 
detalhada, que envolve desde 
a produção da uva ao longo da 
safra no campo, começando 
já na época da poda, passan-
do pela colheita, vinificação 
e dos testes em laboratórios 
terceirizados para identificar 
a possível existência de resí-
duos no vinho. 

O laudo técnico do labo-
ratório vai para a certificado-
ra e lá são conferidas se todas 
as moléculas que integram 
a grade de agroquímicos da 
cultura estão dentro dos limi-
tes estabelecidos pelo Mapa e 
pela Agencia Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

Se tudo estiver de acordo, 
a empresa emite o certificado 
e autoriza a emissão do selo, 
que contém a marca do Pro-
grama Brasil Certificado, do 
Mapa e da certificadora. A 
emissão dos selos é contro-
lada pela certificadora que 
autoriza a gráfica a imprimir 
somente a quantidade de se-

los necessária para as garra-
fas que receberão o vinho ela-
borado dentro do sistema de 
produção integrada.

A vinícola de Gramado 
passou pela fase da audito-
ria do campo em outubro de 
2017 e da vinícola em janeiro 
de 2018. Em abril, finalizan-
do o processo, os vinhos fo-
ram coletados e as análises de 
resíduos foram realizadas em 
laboratório. 

Conceito de 
Produção Integrada 
nasceu na Europa 
há 40 anos
Por meio do Plano Agro+, 

em novembro de 2016, o Mi-
nistério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) publicou a instrução 
normativa contemplando as 
Normas Técnicas Específicas 
(NTE) para 13 culturas agrí-
colas, dentre elas a uva para 
processamento.  Com essa 
publicação, criada com base 
na documentação elaborada 
pela Embrapa Uva e Vinho, 
os agricultores poderão ade-
rir, de modo voluntário, às 
respectivas Normas Técnicas, 
passando a cultivar de acordo 
com a Produção Integrada 
Agropecuária (PI Brasil), vol-
tada à sustentabilidade, pre-
servação do meio ambiente e 

da saúde do agricultor e dos 
consumidores.

O conceito de Produção 
Integrada foi criado na Eu-
ropa na década de 1970. Na-
quela época, manifestaram-se 
nos círculos científicos pre-
ocupações quanto ao alcance 
restrito do manejo integrado 
de pragas, como estratégia 
utilizada para racionalização 
e redução de uso de agroquí-
micos e de sustentabilidade 
da atividade frutícola.

Em 1989, estabeleceu-se 
um regulamento que foi acei-
to e reconhecido pela Organi-
zação Internacional de Luta 
Biológica de pragas (IOBC). 
No Brasil, foi criado um mo-
delo de pesquisa e desenvol-
vimento pela Embrapa Uva e 
Vinho, inicialmente validado 
para a cultura da maçã, que 
foi o primeiro produto brasi-
leiro a receber a certificação 
de Produção Integrada.

A Produção Integrada de 
Uva para Processamento foi 
desenvolvida pela Embrapa 
em parceria com instituições 
de pesquisa, de extensão e do 
setor produtivo, como a Em-
presa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Governo 
do Rio Grande do Sul (Ema-
ter/Ascar-RS), Tecnovin 
do Brasil, Cooperativa Nova 
Aliança e cinco vinícolas.

As amostras são fechadas com lacres numerados para envio ao labora-
tório para realização de testes - Foto: Viviane Zanella
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Em uma tigela adicione: 2 
colheres (chá) de gelatina em 
pó, 2 ou 3 colheres (chá) de 
leite morno, 1 colher (chá) de 
bicarbonato de sódio, ingre-
diente que possui proprieda-
des anti-coceira comumente 
associadas à remoção de pe-
los, 2 ou 3 colheres de suco de 
pepino, o que aliviará a irri-
tação e reduzirá a inflamação. 
Misture bem os ingredientes 
até obter uma mistura lisa e 
homogênea e, caso seja neces-
sário, acrescente mais lente 
morno à receita.

Aplicação
Aplique o creme na pele, 

no sentido do crescimento dos 
pelos para evitar bolhas ou 
pelos encravados. Espere se-
car e retire a substância com 
as mãos, no mesmo sentido.

O gengibre traz diversos 
benefícios para a saúde, atu-
ando como anti-inflamatório, 
analgésico e auxiliando no 
bom funcionamento de di-
versas funções do organismo, 
como o sistema digestivo. A 
junção deste ingrediente à 
água é excelente no combate 
à resfriados, congestão, do-
res de garganta ou na coluna 
e náuseas, podendo auxiliar 
também os interessados em 
perder peso. 

Que as manchas são uma 
pedra no sapato de qualquer 
dona de casa não é nenhuma 
novidade, mas algumas ideias 
simples podem ajudar a en-
frentar este momento com 
mais tranquilidade. Antes de 
qualquer coisa é importante 
verificar o tecido da peça, pois 
as manchas reagem de forma 
diferente em cada um deles. 
O algodão, por exemplo, é um 
tecido mais resistente e por 
isso várias receitas podem ser 
utilizadas, roupas de tecido 
sintético também costumam 
ser produtos mais duráveis, 
permitindo que a peça seja 
esfregada no momento de re-

Ingredientes
1 coco
1 beterraba
1 limão siciliano
1 cenoura
2 laranjas
Polpa de uva
Gengibre (a gosto)
Hortelã (a gosto)

Modo de preparo
Corte e esprema os ingre-

dientes e bata tudo no liquidi-
ficador. Com o suco pronto, a 
polpa pode ser consumida ou 
retirada com o auxílio de uma 
peneira ou filtro. Adicione 
gelo e desfrute de sua bebida. 

Receita de suco vermelho 
com coco e beterraba

Opção de suco saudável para os 
dias mais quentes

Manchas podem ser removidas em poucos passos  

Depilação caseira dispensa utilização de cera

Opção caseira para a remoção de pelos utiliza ingredientes como leite 
e gelatina em pó

tirada da mancha. Já roupas 
feitas em lã requerem uma 
atenção e delicadeza maior, 
pois alguns ingredientes po-
dem danificar as fibras deste 
tecido.

Utilização de 
bicarbonato 
de sódio
Caso a mancha tenha 

sido ocasionada por suor bas-
ta misturar 6 colheres (sopa) 
de bicarbonato de sódio em 
1/2 xícara de água morna e 
aplicar diretamente na man-
cha, deixando a peça repou-
sar por 15 minutos. Depois 

deste tempo, basta lavar a 
roupa com água morna, caso 
a mancha não tenha sido to-
talmente eliminada, basta re-
petir o processo e enxaguar a 
roupa como de costume. Se 
sua mancha, por outro lado, 
for de gordura, o bicarbo-
nato deverá ser polvilhado 
diretamente na região afeta-
da, em seguida é necessário 
deixar a roupa repousar por 
30 minutos para depois esco-
va-la suavemente e enxaguar. 

Remoção com 
vinagre branco
Este ingrediente pode 

ser utilizado para remoção 
de diversas manchas, bas-
tando para isso misturar 
meia xícara de vinagre com 
4 de água morna e 1/4 de 
xícara de bicarbonato de só-
dio, aplicar diretamente na 
mancha e deixar agindo por 
15 minutos para em seguida 
enxaguar. Caso a mancha te-
nha sido feita por vinho, use 
3 medidas de vinagre branco 
para 1 de água e aplique essa 
mistura sobre a mancha.

Outra alternativa 
é a gema de ovo
Para manchas ocasiona-

das por café, além da água 
quente, a gema de ovo é uma 
excelente opção. A mistu-
ra leva uma gema de ovo e 
meia xícara de água morna, 
que deverá ser aplicada di-
retamente no local, a peça 
deverá repousar por 20 mi-
nutos para em seguida ser 
enxaguada, ainda com água 
morna.Manchas de vinho podem ser removidas com vinagre branco

Água de gengibre melhora o 
funcionamento do sistema digestivo

Ingredientes
1 litro de água
Gengibre ralado ou em 

rodelas 

Modo de preparo
Para cada litro de água 

adicione mais ou menos qua-
tro rodelas de gengibre. Con-
forme o líquido for acabando, 
apenas complete-o pois a raiz 
do gengibre é suficientemen-
te forte para ser usada mais 
de uma vez. 

Receita ajuda no combate à dores e no bom funcionamento do organis-
mo
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Uma opção caseira para 
tirar manchas indeseja-
das é a máscara de pepino 
por conter propriedades 
ligeiramente clareadoras, 
especialmente as ocasio-
nadas pelo sol. Para obter 
um bom resultado com este 
creme a aplicação deve ser 
feita, pelo menos, três vezes 
na semana. 

Ingredientes
½ pepino
1 embalagem de iogur-

te natural
2 gotas de óleo essen-

cial de lavanda (opcional)

Receita caseira contra manchas no rosto utiliza ingredientes simples

Flores são a decoração 
coringa de todas as casas, e 
uma ótima alternativa para 
os amantes dessas plantinhas 
são as orquídeas que, além de 
lindas, costumam durar bas-
tante tempo, mas para que 
isso aconteça é importante ter 
alguns cuidados especiais. 

Corte a haste 
após a floração
Caso a haste de sua flor 

seque completamente após 
a fase de floração, corte-a 
na base, uma opção para dar 
descanso à orquídea para que 
possa produzir mais flores na 
próxima fase, por adquirir 
forças suficientes para criar 
novas raízes e folhas. Por ou-
tro lado, caso a haste perma-
neça verde após a floração, é 
possível que ela também ve-
nha a dar mais flores, porém 
se bem cuidada. O indicado, 

Alguns ingredientes de 
cozinha que costumam ser 
descartados, podem ser uma 
alternativa de adubo orgâni-
co para plantações. Algumas 
dicas são: casca de ovo por 
conter cálcio, ingrediente que 
promove a redução da acidez 
do solo e melhora o cresci-
mento das raízes e borra de 
café por conter nitrogênio, 
nutriente essencial para es-
truturação da planta. Além 
disso, as cascas de banana 
também são uma boa opção, 

Uma opção para quem 
quer reutilizar aquela fronha 
que está guardando pó no ar-
mário, é a confecção de peças 
de roupas com o auxílio de um 
material de artesanato. A pri-

Elementos descartáveis 
podem virar adubo

por serem ricas em fósforo e 
potássio, elementos impor-
tantes para o crescimento das 
plantas, ou então o esterco 
animal, composto que man-
tém a terra “fofa” auxiliando 
na aeração e na infiltração da 
água no momento de rega. É 
preciso ter cuidado, pois fe-
zes de gatos e cachorros não 
devem ser reaproveitadas, por 
isso esta última dica pode ser 
encontrada em lojas de mate-
rial agrícola ou adquirido com 
criadores de animais bovinos. 

Borra de café pode ser reaproveitada como adubo

Além de lindas, orquídeas duram bastante 
tempo com cuidados especiais

nesta situação, é que o corte 
seja feito na altura do terceiro 
nó (saliência ao longo da plan-
ta), sendo a contagem realiza-
da a partir da base. Para evi-
tar infecções, o interessante é 
passar um pouco de canela em 
pó no local do corte. 

Mude o vaso 
de lugar
Outra solução interes-

sante para o cuidado de sua 
orquídea é mudar de lugar o 
vaso em que ela está após a 
floração, pois durante este pe-
ríodo ela precisará de mais ou 
menos luz e água, dependendo 
da espécie que estiver sendo 
cultivada. Em geral esta plan-
ta gosta de locais iluminados 
e com alto nível de umidade. 
Porém, é preciso ter cuidado 
com a incidência direta do sol, 
que pode ser filtrado com o fe-
chamento de cortinas.

Conheça a 
espécie de sua flor
Este passo é importante 

para que você entenda o que 
funciona com sua planta, se 
ela precisa de mais ou menos 
luz ou então pouca ou muita 
umidade, isso dependerá de 
cada espécie, por isso é im-
portante saber o nome cien-
tífico de sua orquídea para 
poder pesquisar um pouco 
mais sobre suas preferências. 
O ideal também é observar 
sua flor para identificar as ca-
racterísticas que ela apresen-
ta, pois isto é uma boa dica 
sobre a qualidade do cultivo. 
Por exemplo, se as folhas es-
tão com uma coloração verde 
escura significa que a orquí-
dea está recebendo pouca luz 
solar e rugas podem apontar 
uma desidratação.  

Formas de reutilizar fronhas velhas para 
a confecção de roupas

meira dica é fazer um avental: 
dobre sua fronha um pouco 
abaixo da metade do compri-
mento do tecido, costure nas 
laterais para formar um pe-
queno bolso para utensílios, 

escolha uma fita com a cor 
de sua preferência que tenha 
comprimento suficiente para 
ser enrolado em sua cintu-
ra, centralize-a e costure na 
borda superior de seu avental 
e ele estará pronto para ser 
usado. 

Também é possível uti-
lizar o tecido para fazer uma 
saia, para isso meça a cir-
cunferência de sua cintura, 
deixando apenas alguns cen-
tímetros a mais. Em seguida, 
dobre a ponta superior na 
largura de mais ou menos 1 
cm e costure, deixando a par-
te lateral aberta para em se-
guida colocar um elástico por 
dentro deste espaço. Coloque 
o elástico, de forma que este 
fique amontoado para que a 
saia se ajuste ao seu corpo.Utensílios de costura são necessários para a confecção das peças

Utensílios de costura são necessários para a confecção das peças

Creme caseiro para clarear 
manchas no rosto

Modo de preparo 
e aplicação
Bata todos os ingredien-

tes no liquidificador, até obter 
uma mistura homogênea e, 
em seguida, aplique no rosto. 
Deixe agir por 15 minutos e 
depois lave com água gelada. 
Após a lavagem, aplique um 
creme hidratante noturno, 
pois esta máscara deve ser fei-
ta preferencialmente antes de 
dormir. Além disso, é impor-
tante lembrar que o uso de fil-
tro solar é indispensável para 
proteger a pele do sol e evitar o 
surgimento de novas manchas, 
assim como o escurecimento 
das que já existem.
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A utilização de temperos 
frescos costuma tornar o ato 
de cozinhar muito mais inte-
ressante para os amantes de 
culinária, mas a vontade de 
ter uma horta em casa cos-
tuma vir acompanhada de 
receio por aqueles que não 
possuem muito espaço dispo-
nível. Então aqui vão algumas 
dicas que possibilitam tornar 
este desejo possível.

Primeiramente é neces-
sário pensar no local onde co-
locar sua horta, aproveitando 
algum espaço de sacada ou 
cantinho na janela, podendo 
também pendurá-la com au-

Ingredientes
10 sementes de laranja
10 sementes de tangerina
10 sementes de limão

Modo de preparo
Leve as sementes ao for-

no por dez minutos ou até 
que fiquem bem secas. Em 

Ingredientes
1 couve flor fresca sem 

talos 

Modo de preparo
Pré-aqueça o forno a 220 

°C. Enquanto isso, coloque 
a couve flor em um proces-
sador de alimentos por cerca 

Manter a casa arrumada é 
uma das tarefas mais compli-
cadas quando se mora sozinho 
ou quando não se tem a ajuda 
de uma diarista ou empregada 
com frequência. Pode parecer 
chato, mas deixar a casa com 
um aspecto de limpeza e or-
ganização torna o ambiente 
muito mais agradável tanto 
para quem o habita como para 
os eventuais visitantes. Ter 
uma rotina de organização 
rápida e prática ajuda bastan-
te a manter a ordem, fugindo 
das bagunças constantes. Mas 
como fazer isso? Confira ago-
ra mesmo nossas dicas para 
arrumar cada cômodo da sua 
casa de uma maneira bem ágil 
e eficiente:

Quartos arrumados
Não deixe a 
cama para depois
Sabemos o quanto pode 

parecer chato ter que arrumar 
a cama logo ao acordar, mas, 
acredite, essa é a maneira mais 
rápida e prática de acabar 
logo com o problema. Uma vez 
que se pega o jeito de esticar 

Quem vive em espaços pequenos e 
apartamentos pode também ter horta

xílio de estrutura fixa ou até 
mesmo em um armário, o im-
portante é que ela tenha uma 
fonte constante de sol. Em 
seguida, é preciso escolher o 
recipiente onde os temperos 
serão plantados, qualquer 
coisa pode ser utilizada, va-
sos, latas, potes, caixas rea-
proveitadas, desde que sejam 
feitos furos no fundo para 
que a água possa escoar e não 
apodrecer a raiz da planta. 

No momento do cultivo 
é recomendado utilizar terra 
especial para o plantio, facil-
mente encontrada em lojas de 
produtos agrícolas ou seto-

res de jardinagem. Coloque a 
terra no recipiente escolhido, 
deposite a muda com cuidado, 
para não destruir o torrão de 
terra da planta, complete com 
terra e e, em seguida, regue. 
O ideal, caso várias plantas 
ocupem o mesmo vaso, é plan-
tar mudas com características 
semelhantes.

Para regar é importante 
ter cuidado com as condições 
de sua horta, devendo ser feita 
no momento em que o sol não 
estiver muito forte, para que 
não haja evaporação. Atenção 
também ao excesso de água, 
pois isto pode ocasionar a 
proliferação de doenças. Para 
saber o momento certo, basta 
tocar na terra para verificar 
se ela não está úmida.

A manutenção dos vasos 
deve ser feita retirando folhas 
secas e amareladas, revolven-
do a terra a cada três meses 
com muito cuidado para não 
danificar as raízes durante a 
realização. A horta em vasos 
costuma durar de seis meses 
a um ano, passando esse pe-
ríodo a planta precisará ser 
trocada por outra. Além dis-
so, é recomentado adubar a 
horta pelo menos duas vezes 
por ano. 

Temperos podem ser plantados em vasos por quem não tem muito es-
paço disponível

Arroz de couve flor
de um minuto ou até que ela 
esteja em pedaços bem pe-
quenos. Espalhe o conteúdo 
uniformemente sobre uma 
assadeira e coloque assar por 
7 minutos. Remova do forno, 
mexa e vire a couve flor e co-
loque-a assar por mais 7 ou 8 
minutos. 

Receita pode substituir arroz comum

Receita de chá com sementes 
de limão, laranja e tangerina

seguida, bata no liquidifica-
dor até que elas formem pó 
e guarde-as em um vidro fe-
chado. Depois, coloque uma 
colher (chá) do pó em uma 
xícara e adicione água fer-
vente. Tampe até que esfrie, 
coe e o chá estará pronto 
para ser ingerido. 

Chá pode aliviar dores de cabeça

Truques para manter o quarto arrumado
os lençóis e cobrir a cama com 
uma capa ou um edredom, 
você nunca mais vai querer 
ver sua cama desarrumada de 
novo.

Acorde e abra 
as janelas
Acabou de arrumar a 

cama? Ótimo! Agora é hora 
de ventilar o cômodo. Deixe as 
janelas abertas enquanto você 
está tomando banho ou prepa-
rando o café da manhã, para 
que o quarto receba um pou-
co de ar. Faça isso especial-
mente nos dias mais quentes, 
para que o ambiente não fique 
abafado. Só não se esqueça de 
fechar tudo na hora de sair — 
vai que cai uma chuva por aí, 
não é mesmo?

Guarde a roupa 
imediatamente
Temos o terrível hábito de 

chegar em casa, tirar a roupa 
de um dia inteiro de trabalho 
e jogar na primeira cadeira ou 
suporte que vemos pela frente, 
certo? Para evitar aquela pilha 

de roupas para guardar no fi-
nal de semana, que tal colocar 
tudo no armário — ou já no 
cesto de roupas sujas — logo 
que tiradas? Assim o quarto 
fica sempre organizado. 

Não espalhe cabides
Ter cabides espalhados 

por todo o quarto, com roupa 
ou sem, deixa uma sensação de 
desleixo e falta de atenção com 
o cômodo. Se você tem cabides 
vazios ou com roupas passa-
das, não deixe de guardá-los 
corretamente dentro do armá-
rio. Não custa nada e já dá um 
aspecto de quarto muito mais 
arrumado. 

Feche as portas 
do armário
Existe uma lenda que diz 

que portas de armário abertas 
dão azar. Por via das dúvidas, 
evite esse problema e a sensa-
ção de desorganização no seu 
quarto simplesmente ao fe-
char as portas do guarda-rou-
pa. Você vai ver que grande di-
ferença esse gesto simples vai 
fazer imediatamente. 


