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A importância da poda de inverno 
para a qualidade da próxima safra

A época de poda das videiras é  no final do  inverno, quando  os troncos apresentam  o“choro” após o corte 
dos sarmentos. Este fluxo de líquido adocicado  indica que as raízes já estão ativas e absorvendo água do 
solo. Como as plantas ainda não têm folhas para perder essa água, a pressão de água nos ramos aumenta e 
é eliminada ao cortá-los. Páginas 04 e 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

O Uzum é um guia de-
senvolvido pela Embrapa que 
está acoplado no site da ins-
tituição e é responsável por 
auxiliar em diagnósticos de 
doenças nas videiras.

A ferramenta foi criada 
pela Embrapa Uva e Vinho e 
deve ser lançada como aplica-
tivo para smartphones até o 
final de 2019. Atualmente já 
auxilia produtores de uva na 
identificação ágil de doenças 
e pragas nos vinhedos, tais 
como míldio, oídio, pérola-
-da-terra, filoxera entre ou-
tros distúrbios considerados 
fisiológicos.  

O sistema especialista 
ajuda técnicos e agricultores 
no reconhecimento de até 35 
situações que possam pre-
judicar a produção, além de 
reunir em um banco de dados 
os conhecimentos de especia-
listas para a área da inteli-
gência artificial, além de ser 
totalmente gratuito.

A Embrapa fomenta o in-
teresse em aumentar a ferra-
menta para também auxiliar 
produtores de pêssego, maçã 
e morango até o próximo ano. 
O sistema mostra fotos para 

Embrapa pretende lançar Uzum 
como aplicativo até final de 2019

comparações e faz perguntas 
ao usuário para que o reco-
nhecimento do problema se 
torne mais fácil. Essas per-
guntas formam um questio-
nário que, ao final, apresenta 
orientações e possíveis solu-
ções para o caso.

A prevenção de perdas ou 
a redução nos custos de apli-
cação de insumos em lavouras 
é um dos pontos positivos do 
sistema, que dá diagnósticos 
rápidos para que a doença não 
espalhe.  Os novos sistemas 
que estão em desenvolvimen-
to têm por finalidade o uso em 
celulares e tablets, além de 
disponibilizar fotos atualiza-
das das possíveis causas.

Em conversa com o En-
genheiro Agrônomo da Ema-
ter de Bento Gonçalves, Ale-
xandre Frozza, ele ressaltou 
a importância de usar esse 
sistema. “Eu uso o site para 
identificar problemas quando 
não consigo identificar o fato 
diretamente. Ele tem todo um 
passo a passo para ajudar a 
descobrir as possíveis causas, 
limitando assim, as opções de 
problemas para que se torne 
mais fácil à resolução.”
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No último sábado de 
agosto, dia 25, um grupo de 
pessoas da comunidade de 
Monte Belo do Sul e o Padre 
Vinícius participaram do En-

Na última segunda-fei-
ra, 27, foi apresentado um 
novo Hotsite aos visitantes 
do setor com intuito de for-
talecer e divulgar o Turis-
mo Rural gaúcho, que conta 
com mais de 300 estabeleci-
mentos de turismo rural es-
palhados pelo Estado.

São mais de 300 itens 
catalogados e 22 regiões 
turísticas, abrangendo as-
sim, 84 municípios. O uso 
dessa ferramenta possibilita 
dividir a busca no site por 
temas como: hospedagem, 
região turística, funciona-
mento e idioma. O hotsite 
foi desenvolvido pela equipe 
da Gerência de Tecnologia 
da Informação da Emater/
RS-Ascar, e está no site da 
Instituição.

A inovação tem por fi-
nalidade estabelecer entre 
os participantes, ações para 
fortalecer o segmento e fo-
mentar a qualificação dos 
trabalhadores envolvidos no 

Membros do coral Voi-
ce In Soul visitaram Monte 
Belo do Sul na tarde de 14 de 
agosto. A visita foi acompa-
nhada pela comitiva da cida-
de, onde foram compartilha-
dos conhecimentos a respeito 

Comitiva Italiana visita Monte Belo
da imigração italiana à região 
com direito a música e pre-
sentes vindos diretamente da 
Itália. O grupo veio à região 
a fim de conhecer e colaborar 
com pesquisas relacionadas às 
famílias imigrantes no estado.

No dia 9 de agosto a 
Cooperativa Sicredi Serra-
na entregou o Fundo Social 
a 129 projetos  relaciona-
dos à cultura e educação do 
município. O evento acon-
teceu no CTG Trilha Ser-

Projeto Monte Belo
rana em Carlos Barbosa. Os 
valores contemplados com 
os recursos chegam a cer-
ca de R$9mil reais e serão 
investidos no projeto Monte 
Belo: Música, Canto e Dan-
ça.

contro de Lideranças na Co-
munidade Santa Catarina, em 
Bento Gonçalves. O evento foi 
em comemoração ao ano do 
Laicato e reuniu cerca de oito 

paróquias da região.
O encontro ofereceu aos 

participantes palestras, lan-
ches, e missa celebrada pelo 
Bispo Dom Alessandro.

Encontro de lideranças 

Turismo Rural gaúcho tem nova forma de divulgação
O turismo rural foi destaque do espaço da Emater/RS-Ascar na Expointer

setor. É um projeto inédito 
no estado e tem detalha-
mento de informações co-
lhidas desde o ano de 2016, 
quando iniciaram as coletas 
de dados. Assim, é possível 
lançar diagnósticos atuali-
zados sobre o turismo ru-
ral no estado. Esses dados 
contribuíram e muito para 
a criação do hotsite, bem 
como auxiliaram na atuali-
zação de informações acerca 
do cenário do turismo rural.  
Os resultados apresentaram 
informações de que mais de 
68% dos empreendimentos 
pesquisado são proprieda-
des rurais e 29% são micro-

empresas que já atuam no 
setor.

A principal atividade 
econômica de 41% dessas 
propriedades é baseada no 
turismo, e 60% dos novos 
produtos foram desenvolvi-
dos a partir do turismo ru-
ral. O aumento na venda de 
produtos bem como a qua-
lidade de vida das famílias, 
também foram destacados 
na pesquisa.

Autoridades da Emater/
RS e da Secretaria Estadual 
da Cultura, Turismo, Es-
porte e Lazer entre outras 
lideranças envolvidas no se-
tor, estiveram presentes.
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A época ideal da poda 
seca nas videiras é de junho 
a setembro, sendo conside-
rada uma técnica que exige 
habilidade e cuidados por 
parte dos produtores. Em 
entrevista ao jornal de Monte 
Belo o engenheiro agrônomo 
João Becker, ressaltou a im-
portância do cuidado com as 
videiras nessa época do ano.

 “Para a redução do inó-
culo de doenças na videira é 
importante o tratamento de 
inverno com calda sulfocál-
cica no tronco das videiras. 
Ainda é tempo para as va-
riedades tardias que ainda 
não iniciaram o processo de 
brotação. A videira não pode 
estar com o olho e a gema 
verde”, afirma.

De acordo com o especia-
lista, a prática é importante 
para prevenir a infestação de 
fungos. É importante apli-
car em dias frios, molhados e 
sombreados , bem como fazer 
a aplicação com caneta para 
ter melhor resultado . A pul-
verização com atomizador é 
menos eficiente por não atin-
gir bem o alvo que é o tronco 
da videira”, salienta.

O fungicida a base de 
triazol constitui o maior e o 
mais importante grupo de 
compostos já desenvolvidos 
para o controle de doenças 
fúngicas de plantas e animais, 
além de ser de altíssima po-
tência antifúngica. Ainda de 
acordo com Becker, a entrada 
de doenças pode ser evitada 
com uma ação eficiente por 
parte dos produtores.

 “Quanto à proteção dos 
ferimentos causados nas 
plantas pela poda é impor-
tante o uso de calda borda-
lesa ou fungicidas específicos 
nos cortes, para evitar a en-
trada de doenças. Estes pro-
dutos devem ser em forma de 
pasta e devem recobrir toda 
parte cortada. Tradicional-
mente se usa pasta bordale-
sa  ou tinta plástica a base de 
água. Os ramos cortados de-

ra, é preciso limitar o núme-
ro e comprimento do sistema 
vegetativo lenhoso, chamado 
de sarmentos. Ao limitar este 
número é possível proporcio-
nar um balanço entre o vigor 
da planta e a produção.

Os objetivos principais 
visam uma forma de limitar 
o número de gemas e regu-
larizar a produção, sem ex-
por as videiras a excessos 
que podem favorecer a baixa 
frutificação nos anos seguin-
tes, proporcionando à planta 
uma maneira determinada 
que facilite a execução dos 
tratos culturais.

Inverno 2018
As atuais condições tér-

micas tem mantido a videira 
em estado de dormência por 
mais tempo. Neste inverno 
não tivemos temperatura 
alta por um tempo que cau-
sasse a brotação no início de 
agosto (época normal). Até 
o  momento, quase início de 
setembro, a maioria das vi-
deiras, principalmente as 
precoces,  não manifestaram 
a brotação. As plantas per-
sistindo no estado de dor-
mência podem tolerar qual-
quer condição ambiental da 
região, principalmente de 
frio e geada.

A gema da videira quan-
do dormente (sem brotar) 
tolera temperaturas meno-
res que 4°C negativos. Já no 
estágio algodão, quando a 
gema está inchada e prestes 
a brotar, a temperatura críti-
ca é de 3°C negativos. Quan-
do a gema está no estágio de 

ponta verde, início da brota-
ção tolera até 1°C negativo. 
Contudo, após a brotação  os 
ramos novos em crescimento 
não resistem a  temperatura 
congelantes ou menores que 
0°C.

Previsão
De acordo com o últi-

mo boletim climático do 8° 
DISME/INMET, emitido 
em 24/08/2018, nos meses 
de setembro, outubro e no-
vembro há uma tendência de 
configurar mais um evento El 
Niño fraco. Nesta condição 
se configura um cenário com 
ocorrência de temperaturas 
mínimas e chuvas acima da 
normal climática. Portanto, 
a probabilidade de ocorrer 
temperaturas congelantes 
(geadas) em setembro é me-
nor, se comparado com anos 
anteriores.

Até o final de agosto já 
ocorreu uma soma de 385 
horas de frio (HF), o que está 
dentro da normal climática 
e representa o dobro do frio 
ocorrido no inverno de 2017 
(189 HF). Nesta condição 
de inverno e dormência es-
tendida ao longo de agosto, 
as plantas atrasaram a data 
de brotação em no mínimo 
30 dias, mesmo com a ocor-
rência de dias quentes nes-
ta última semana de agos-
to. Portanto, confrontando 
esse atraso na brotação com 
o menor risco de ocorrência 
de geada, temos uma menor 
probabilidade de ocorrência 
de danos por geada tardia 
nesta primavera. Além disso, 

Para produzir bons vinhos a poda de inverno é um componente        fundamental nos processos do vinhedo
A prática visa renovar e equilibrar a brotação, além de melhorar o rendimento produtor

vem ser retirados do pomar 
e queimados ou enterrados , 
para evitar a proliferação de 
doenças”, frisa Becker.

Mudança de 
temperatura
A mudança brusca de 

temperatura pode prejudicar 
as videiras e expor as plan-
tas a riscos maiores como o 
de brotação antecipada, por 
exemplo. Com a brotação 
antecipada o risco de sofrer 
danos com geadas é grande.

A poda de inverno é ex-
tremamente importante 
para a produção, renovação e 
equilíbrio da planta da parte 
vegetativa. Sem ela a planta 
pode crescer demais e acu-
mular muito material e ma-
deira velha, gerando energia 

a mais da planta e automati-
camente registrar perda de 
material produtivo. Além de 
tudo, a poda na época correta 
mantém a garantia de quali-
dade e nutrientes. Se feita na 
época incorreta pode abrir 
espaço para o surgimento de 
fungos ou excessos.

No inverno, durante o 
descanso vegetativo da videi-

Primeiro ano Segundo ano

Terceiro ano
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destaca-se que esse atraso na 
brotação irá empurrar para 
frente o ciclo, em no mínimo 
30 dias, em relação ao perío-
do convencional de produção.

Com a probabilidade de 
maior incidência de chuvas 
nos próximos três meses, po-
derá ocorrer alguns proble-
mas de produção se alguma 
precipitação coincidir com 
período de floração das videi-
ras.

Técnicas da poda
É importante conhecer as 

bases racionais para susten-
tar a técnica da poda. Exis-
tem alguns princípios que 
devem ser levados em consi-
deração como lembrar que a 
videira normalmente frutifi-
ca em ramos do ano, isto é, se 
desenvolvem em sarmentos 
do ano que passou.

Quanto mais um ramo se 
aproximar da posição verti-
cal, maior será o seu vigor. 
As condições que a videira 
tem para nutrir e maturar 
de forma efetiva se dão por 
determinada quantidade de 
frutos. A gema que gerou o 
broto frutífero não produz 
novamente e tem que ser 
substituída.

Varas e esporões devem 
ser selecionados pela condi-
ção para o uso na poda, ou 
seja, vigor e sanidade e de-
pois, pela posição na planta.

Independente do siste-
ma que você preferir utilizar, 
deve manter atenção para 
que as futuras áreas tenham 
melhores condições de aera-
ção, calor e luminosidade.

A seleção correta de um 
sistema de poda deve ser 
considerada em relação à va-

riedade da uva, as caracterís-
ticas do solo, a influência do 
clima e os aspectos sanitários 
adotados pelo produtor.

Nas videiras não distin-
guimos as gemas como ve-
getativas ou frutíferas, mas 
sim como gemas mistas, que 
originam brotos com inflo-
rescências e folhas ou so-
mente folhas. A gema da vi-
deira chamada de primária é 
composta e dá origem a um 
broto frutífero. As outras 
são chamadas de secundá-
rias e geralmente brotam 
quando ocorre algum dano 
com a primária, como quan-
do temos índice de geadas 
constantes, granizo, vento e 
danos em gemas superiores, 
as quais dão origem a brotos 
que podem ser férteis ou não. 

Vale lembrar que esta-
mos em uma época em que 

a umidade é maior, e a influ-
ência do clima para as cul-
tivares dá-se pelas caracte-
rísticas climáticas. Em áreas 
sujeitas a geadas tardias, a 
videira deve ser conduzida 
mais alta. Em climas úmidos 
como o nosso, as gemas da 
base do sarmento geralmen-
te são inférteis.

Não é obrigatório o 
acompanhamento de toda a 
quantidade de plantas, mas 
é recomendável marcar al-
gumas que serão submetidas 
ao registro de carga de ge-
mas. A relação entre peso de 
uva (kg) e o peso de ramos 
(kg) de cada planta deve fi-
car entre 5 e 10. Quando for 
menor que cinco, significa 
que a planta teve uma gran-
de proporção de ramos e de-
ve-se aumentar o número de 
gemas em relação à quan-
tidade do ciclo anterior. Já 

em casos em que o núme-
ro da relação de uva (kg) e 
poda (kg) for maior que 10, 
compreende-se que a planta 
teve excesso de produção e 
crescimento de ramos mui-
to baixo, assim não tem uma 
adequada superfície foliar. 
Em condições como esta é 
necessário reduzir o número 
de gemas durante a poda e 
equilibrar a relação da pro-
dução e do crescimento de 
ramos, para que seja possível 
a evolução adequada de ma-
turação para a uva que será 
produzida.

Dentre as medidas que 
visam à proteção dos feri-
mentos nas plantas após a 
poda dos vinhedos, desta-
cam-se a aplicação de calda 
bordalesa ou pincelamento 
de tinta plástica misturada 
com fungicida triazol dire-
tamente no corte de poda.

Para produzir bons vinhos a poda de inverno é um componente        fundamental nos processos do vinhedo
A prática visa renovar e equilibrar a brotação, além de melhorar o rendimento produtor

Entre os procedimentos utilizados nesta época do ano está a proteção dos 
ferimentos nas plantas após a poda. A aplicação de calda bordalesa, a apli-
cação de pasta bordalesa ou mesmo o pincelamento de tinta plástica mistu-
rada com fungicida triazol diretamente no  corte de poda são cuidados para 
manter a sanidade das  videiras para as próximas safras

 A época de poda das videiras é  no final do  inverno, quando  os troncos apresentam  o“choro” após o corte dos 
sarmentos. Este fluxo de líquido adocicado  indica que as raízes já estão ativas e absorvendo água do solo. Como as 
plantas ainda não têm folhas para perder essa água, a pressão de água nos ramos aumenta e é eliminada ao cor-
tá-los. O  “choro” não causa prejuízo às plantas é apenas  um indicativo de que estão prestes a brotar, em resposta 
ao aumento de temperatura no final do inverno e início da primavera. Além disso, a poda realizada nesta etapa, por 
favorecer o fluxo de açucares e hormônios da raiz para a parte aérea, irá induzir as gemas a brotar. Quando a poda é 
realizada antecipadamente, no outono ou início do inverno,isso não acontece, porque na condição de temperaturas 
mais baixas no solo, as raízes estão dormentes em conjunto com a parte aérea e, mesmo após o corte, a planta não 
irá brotar
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Quem tem um jardim em 
casa sabe a necessidade de um 
bom adubo para que as plan-
tas cresçam fortes e saudáveis. 
No mercado encontramos as 
mais variadas marcas e tipos, 
desde os químicos, que aca-
bam fazendo mal para a nossa 
saúde, até os orgânicos, que 
são as melhores opções, apesar 
de serem os mais caros.

Mas que tal fazer um adu-
bo na sua própria casa, além 
de econômico, você utiliza 
produtos que normalmente 
iria descartar, deixando o seu 

Os gases estomacais são 
um mal extremamente co-
mum. Contudo, eles podem 
nos fazer passar por situações 
constrangedoras e barulhos 
assustadores. As causas po-
dem ser muitas: má digestão, 
má alimentação entre outras 
questões.

Existem algumas dicas 
que podem ajudar a eliminar 
estes convidados desagradá-
veis e deixar o seu dia a dia 
melhor e com mais qualidade 
de vida.

Provavelmente você já 
passou por esta situação: De-
pois de um almoço ou jantar, 
a sua barriga começa a inchar 
e o estômago a doer imedia-
tamente. São eles, os gases 
que deixam o abdômen duro e 
causam esta sensação de des-
conforto.

A origem deste mal pode 
estar na mastigação e no ex-
cesso de ar que engolimos ao 
comer. Exatamente por isso, 
muitas pessoas devem evitar 
os chicletes. Mas, também 
pode estar relacionado a vali-
dade ou intolerância a alguns 
alimentos.

Como evitar os gases

Remédios caseiros para eliminar gases
Algumas soluções natu-

rais podem ajudar você a se 
sentir mais aliviado. No en-
tanto, é importante destacar 
que nenhuma destas dicas 
substitui uma consulta com 
um médico. Lembre-se tam-
bém que cada organismo é 
único e pode reagir de forma 
diferente ao que vamos men-
cionar. Além disso, é funda-
mental aliar as dicas com uma 
alimentação saudável e equili-
brada.

Chá de hortelã
Se você está se sentindo 

mal do estômago, não há nada 
como hortelã para aliviar os 
sintomas. O óleo desta planta 
contem mentol, que ajudam 
na atividade digestiva.

Uma xícara de chá de 
hortelã depois do jantar é a 
solução ideal. A bebida deve 
ser ingerida sem adicionar 
açúcar ou qualquer tipo de 
adoçante.

Chá de gengibre
O gengibre é um dos ali-

mentos mais completos que 
existem, eles podem contri-
buir em diferentes situações 

e problemas de saúde. A raiz 
ajuda a diminuir a irritação 
do estômago e também con-
tribui para a eliminação dos 
gases do trato intestinal.

Caminhar
Muitas vezes, tudo o que é 

necessário é uma pequena ca-
minhada de aproximadamen-
te 10 minutos. A atividade 
física ajuda na digestão, con-
tribui para a liberação do ar 
acumulado e a dar uma maior 
sensação de bem-estar.

Bicarbonato de 
sódio e limão
O bicarbonato de sódio 

é uma das soluções mais co-
muns em casos de dores es-
tomacais. Junto com o limão, 
eles se tornam um podero-
so remédio para amenizar o 
inchaço e reduzir os gases. 
Basta um copo com o suco de 
um limão, bicarbonato e um 
pouco de água para suavizar o 
sabor. Em poucos minutos já 
vai se sentir bem.

Suco de Mamão 
com Maçã e Aveia
Entre os Remédios Casei-

ros Para Eliminar Gases, esse 
suco possui a combinação de 
poderosos ingredientes para 
a saúde intestinal. Além da 
grande quantidade de fibras 
contidas principalmente no 
mamão e na aveia, esse suco é 
rico em vitaminas e minerais 
que contribuem para a ma-
nutenção da flora intestinal, 
o que evita os gases e ainda 
outros problemas como infec-
ções, dificuldades para evacu-
ar etc.

Ingredientes
1 xícara (chá) de mamão 

descascado, sem sementes e 
cortado em cubos;

1 xícara (chá) de maçã 
descascada, sem sementes e 
cortada em cubos;

2 colheres (sopa) de aveia 
(em flocos finos);

2 xícaras (chá) de água 
gelada (mineral ou filtrada).

Modo de Preparo
Colocar todos os ingre-

dientes no liquidificador e 
bater por 5 segundos. Beber o 
suco logo em seguida, prefe-
rencialmente pela manhã ou 
à noite.v

Como fazer seu próprio adubo orgânico
jardim ou horta saudável. A 
Gazeta deixa aqui algumas 
ideias para você fazer o seu 
próprio adubo.

Adubo de 
casca de Banana
Pegue as cascas das ba-

nanas, corte-as em cubinhos 
e distribua-os junto aos ar-
bustos, árvores, nos xaxins e 
vasos. A banana é rica em fós-
foro e potássio, ambos muito 
importantes para a nutrição 
das plantas.

Adubo de legumes
As cascas de cenoura, 

chuchu, batata, abóbora, entre 
outros também é um excelen-
te adubo caseiro. Corte-as em 
cubinhos e distribua-os nos 
vasos e xaxins. Podem ainda 
ser espalhados em canteiros 
e jardineiras. Os legumes são 
ricos em vitaminas e são exce-
lentes para nutrição e beleza 
das plantas.

Água de jarro
Sabe aquelas flores que 

estavam no jarro e murcha-
ram? Pois bem, assim que se 
desfizer das flores, aproveite 
a água para regar as plantas. 
Como as flores ficaram na 
água por alguns dias, a água 
ficou rica dos nutrientes e es-
tes servem para as plantas.

Água de legumes
Quando for cozinhar le-

gumes, evite colocar sal e 
gordura na água, assim ela 
poderá ser utilizada, depois 
de fria, para regar as plantas. 
Durante o cozimento, os le-
gumes soltam seus nutrientes 
na água, são estes vitaminas e 
sais minerais, que são de fun-
damental importância para as 
plantas.

Adubo orgânico 
caseiro
Pegue um latão de lixo 

e enterre 1/3 dele de cabeça 
para baixo no local onde deseja 
adubar (horta ou jardim). Faça 
um pequeno furo no fundo do 
latão e jogue os restos de ali-
mentos, como cascas de legu-
mes, ovos ou frutas, pó de café 
e chá, vegetais etc. Em segui-
da, se tiver, jogue folhas verdes 
ou secas por cima dos restos de 

alimentos e tampe.
Depois de cerca de três 

meses, o material ficará com 
um aspecto de terra preta sem 
nenhum cheiro, um excelente 
adubo natural feito em casa. 
Agora é só remover o latão e 
enterrá-lo em outro lugar e 
começar novamente o proces-
so, sendo que a área em que es-
tava o latão ficará rica com um 
ótimo adubo orgânico caseiro 
excelente para as plantas.

Pegue as cascas das bananas, corte-as em cubinhos e distribua-os junto aos 
arbustos, árvores, nos xaxins e vasos
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Filtre o óleo usado (use 
um filtro de café ou pequeno 
coador). Se possível, deixe o 
óleo usado repousar durante 
24h antes de utilizar. Desta 
forma, as partículas de comi-
da que possam ainda existir e 
a água ficarão depositadas no 
fundo. Coloque duas colheres 
de sopa de óleo filtrado num 
recipiente apropriado para 
microondas.

Junte uma colher sopa de 
pó de estearina.

Deixe cozinhar por 1 ou 
2 minutos no microondas 
na potência máxima. Tenha 
atenção quando retirar por-
que a cera estará muito quen-
te.

Coloque uma colher de 
chá de corante e uma tam-
pinha de essência para velas 
de sua preferência. Mexa até 

Artrite, artrose, hérnia de 
disco, tendinite, enxaqueca... 
só quem tem que viver com 
alguma dessas condições sabe 
como a dor estraga a vida, e 
como pode ser difícil conse-
guir alívio contra a essa dor.

Os analgésicos comuns 
parecem não fazer mais efei-
to, antiinflamatórios não de-

Em 2018, há mais pes-
soas na casa dos 90 anos do 
que nunca. Aliás, elas são 
atualmente o grupo etário 
que mais cresce em nossa 
população! Pesquisadores 
têm tentado descobrir o que 
ajuda as pessoas a alcançar 
essa idade de ouro (e a ir 
além dela)!

Seria o vinho o 
ingrediente secreto?
Embora o avanço da 

medicina tenha certamente 
contribuído muito para a 
nossa crescente longevida-
de, ela não é o único fator. 
Um estudo denominado 90+ 
Study começou em 2003 
para nos ajudar a descobrir 
o que faz com que as pes-
soas vivam mais. Analistas 
fizeram testes com um gru-
po de indivíduos que tinham 

Os cannoli são um típico 
doce siciliano desfrutado du-
rante o carnaval. No entanto, 
você pode prepará-lo em sua 
casa em qualquer época do 
ano. Experimente!

Um pequeno tubo doce 
e muito apetitoso que sur-
preende o paladar de todos. 
Prepare esta receita de can-
noli com geleia de pêssego, 
um verdadeiro deleite para o 
paladar de toda a sua família. 
Um delicioso doce ao estilo si-
ciliano que, sem dúvida, todos 
vão adorar.

O cannolo é um típico 
doce siciliano preparado es-
pecialmente durante a tem-
porada de carnaval. Trata-se 
de uma massa que se enrola 
em forma de tubo. O recheio 
pode ser de nutella, geleia 
de frutas, ricota ou creme de 
bolo. Tem para todos os gos-
tos, por isso, não deixe de ex-
perimentá-los!

Receita de cannoli 
com geleia de pêssego 

Ingredientes
200 g de manteiga
1 lata de creme de leite 

(250 mL).
2 xícaras de farinha (500 

g).
Açúcar de confeiteiro 

para decorar.
Geleia de pêssego (a gos-

to).

Modo de Preparo
Pré-aqueça o forno a 120 

ºC.
Em um recipiente, mistu-

re a manteiga, o creme de lei-
te e a farinha até formar uma 
massa homogênea.

Depois de amassar, forme 
um cilindro de uns 25 centí-

Aprenda a fazer vela ecológica usando óleo reciclado
dissolver toda substância.

Deite a cera líquida no 
recipiente que deseja deco-
rar. Deixe esfriar o líquido 
ligeiramente durante dois 

minutos e coloque o pavio no 
centro da vela, utilizando um 
suporte.

Deixe a cera esfriar entre 
duas e quatro horas.

É importante deitar a cera no recipiente que deseja decorar

Quer viver mais de 90 anos? Novo 
estudo afirma: beba vinho todo dia

90 anos ou mais, para ana-
lisar se havia padrões con-
sistentes. Nesse estudo, eles 
buscaram descobrir o que 
ajudava as pessoas a viverem 
até os 90 anos, as causas da 
demência, as taxas de dege-
neração física e mental e as 
de cuidados médicos para os 
idosos. Os participantes do 
estudo foram testados em 
duas ocasiões diferentes.

Não há nada de 
errado com um 
pouco de vinho
 De acordo com o es-

tudo, beber vinho pode ser 
útil. A chave é a moderação: 
beber uma pequena quan-
tidade de vinho é melhor 
do que beber a garrafa in-
teira. Aliás, as quantidades 
recomendadas de bebidas 
alcoólicas durante uma re-

feição são 350 ml de cerveja, 
150 ml de vinho e 45 ml de 
bebidas destiladas. Embora 
beber não seja a única coi-
sa que ajuda uma pessoa a 
viver mais, os resultados do 
estudo mostraram que pes-
soas que bebem de forma 
moderada têm menos chan-
ce de sofrer de doenças car-
díacas, apresentam um risco 
menor de ter diabetes e são 
menos propensas a ter um 
derrame.

A revista acadêmica The 
British Journal of Sports 
Medicine também condu-
ziu um estudo que analisou 
se atividades físicas pode-
riam atenuar os problemas 
associados ao excesso de 
bebida alcoólica. Ao ana-
lisar 36.370 indivíduos na 
Inglaterra e na Escócia, os 
pesquisadores os dividiram 
em três categorias: aqueles 
que não faziam muitas ativi-
dades físicas, aqueles que se 
exercitavam razoavelmente 
e aqueles que faziam muitos 
exercícios. Seu consumo de 
álcool também foi monitora-
do. Quando a segunda parte 
do estudo foi realizada, dez 
anos depois, 5.735 dos par-
ticipantes haviam morrido. 
Os pesquisadores descobri-
ram, por fim, que as pessoas 
que bebiam grandes quanti-
dades de álcool tinham um 
risco maior de desenvolver 
câncer. Aqueles que não be-
biam ou bebiam de forma 
moderada não tinham uma 
probabilidade elevada de 
desenvolver a doença.

Revolução natural no combate à dor
veriam ser tomados por muito 
tempo. E todos esses remé-
dios atacam o estômago e nem 
sempre podem ser tomados 
por quem já faz uso de outros 
remédios. Por isso, muitas 
pessoas são obrigadas a con-
tinuar sentindo dor e ter sua 
mobilidade e alegria de viver 
reduzidas por falta de opções.

Mas, esse tormento pa-
rece ter chegado ao fim gra-
ças aos segredos escondidos 
na inocente cúrcuma. Uma 
planta que consumimos como 
tempero no dia a dia, sem sus-
peitar que, em doses altas, ela 
pode ser um poderoso antiin-
flamatório que simplesmente 
acaba com essas dores crô-
nicas de forma natural, sem 
contraindicações ou efeitos 
colaterais.

Receita deliciosa de cannoli siciliano

metros de comprimento por 
10 de largura.

Depois de envolvê-lo em 
papel filme, leve-o à geladei-
ra até que endureça. O ideal 
é deixá-lo de um dia para o 
outro.

Em uma mesa polvilhada 
com farinha, estique a massa 
previamente retirada da ge-
ladeira. Corte-a em círculos 
de uns 30 centímetros de di-
âmetro.

De cada círculo, retire 
oito triângulos. O ideal é uti-
lizar um cortador de pizza e 
fazer com que os cortes trian-
gulares fiquem no centro ou 
fiquem emparelhados dentro 
do círculo.

Com uma colher, coloque 
a geleia de pêssego em cada 
triângulo e enrole-os da parte 
mais larga para a parte mais 
estreita.

Os lados devem ser fecha-
dos para evitar que a geleia 
saia.

Coloque-os em uma ban-
deja, com uma pequena se-
paração entre um e outro. 
Leve-os ao forno a uma tem-
peratura de 160 ºC, até que 
fiquem dourados.

Para decorar, polvilhe por 
cima um pouco de açúcar de 
confeiteiro.
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Aprenda o passo a passo 
para fazer sabonete artesa-
nal simples em casa. A recei-
ta é simples e de baixo custo, 
sendo uma ótima opção para 
quem deseja fazer do arte-
sanato uma fonte de renda. 
Além disso, os sabonetes ar-
tesanais contêm ingredientes 
naturais e deixam a pele mais 
saudável.

O lucro com a venda de 
sabonetes é certo, são pro-
dutos utilizados por todos e 
que pode utilizado para di-
versos fins. O artesanal conta 
vários tipos de fragrâncias e 
modelos, podendo ser utili-
zado para banho, esfoliação 
da pele, perfumar pequenos 
ambientes e até mesmo como 
decoração.

Sabonete artesanal 
simples 

O sabonete artesanal 
deve ser preparado em am-
biente apropriado. O melhor 
cômodo da casa para fazer a 
receita é na cozinha. Lá está a 
maioria dos materiais utiliza-
dos para fazer o sabonete, por 
conta dos azulejos, tende a ser 
um dos espaços mais frios da 
casa, o que também auxilia no 
procedimento.

A receita tem como base 
a glicerina branca e o lau-
ril, todos os demais produtos 
utilizados na receita, podem 
ser escolhidos de acordo com 
a preferência de cada um, 
como por exemplo, o tipo de 
essência, a cor do corante e o 
elemento decorativo do sabo-

O mofo causa diversos 
problemas, principalmente 
em roupas e demais objetos 
que ficam com mau cheiro e 
danificados com o passar do 
tempo. Algumas dicas sim-
ples podem ajudar a prevenir 
o mofo em gavetas e deixar a 
casa mais saudável:

Em gavetas é possível 
usar um saquinho de teci-
do fininho ou de TNT, e até 
mesmo o recipiente do anti-
-mofo antigo, com sal grosso 
ou giz branco para absorver a 
umidade e evitar o desenvol-
vimento de fungos, bolores e 
mofo.

Anti-mofo caseiro: você 
vai precisar de apenas dois 

Como fazer sabonete artesanal simples
nete.

Depois de pronto o sabo-
nete artesanal chama atenção 
não só pelo cheiro, mas tam-
bém pelas cores e pelo forma-
to. O ideal é que a embalagem 
valorize o produto e não deixe 
de expor suas principais ca-
racterísticas.

Materiais necessá-
rios

Os materiais necessários 
para fazer o sabonete artesa-
nal simples são encontrados 
com facilidade em qualquer 
supermercado ou lojas de 
produtos para banho. Além 
dos produtos utilizados na 
receita, é preciso ter uma 
panela esmaltada, um bastão 
de vidro e formas de silicone. 
Veja a receita:

1 kg de glicerina branca
60 ml de lauril
60 ml de essência
Elementos decorativos
Corante alimentício

Procedimento 
 Derreta a glicerina em 

banho-maria. Para facilitar, 
antes de colocar na panela, 
corte ela em pedaços. É preci-
so ficar supervisionando, pois 
o líquido formado não pode 
ferver.

Acrescente a quantidade 
indicada de lauril. Logo em 
seguida, também coloque na 
panela, o corante, as cores e 
quantidade deve ser definida 
de acordo com o resultado es-
perado pelo próprio artesão.

 Retire a panela esmalta-
da do fogo e utilize o bastão 
de vidro para mexer a mistu-
ra de ingredientes até esfriar 
e formar uma nata.

 Retire a nata para adi-
cionar a essência e os elemen-
tos escolhidos para decorar o 
sabonete. Continue mexendo.

 Verifique a consistência 
da mistura, quando ela estiver 
ficando densa, é porque está 
pronta para ser enformada.

Despeje a mistura nas 
forminhas e deixe no refrige-
rador por aproximadamen-
te 20 minutos e desinforme. 
Utilize uma faca sem serra 
para tirar as rebarbas e mol-
dar o sabonete.

Dicas para aromati-
zar e decorar

Através dos sabonetes ar-
tesanais, é possível fazer uma 
série de combinações, espe-
cialmente entre a essência e 
os elementos decorativos, que 
podem ser qualquer tipo de 
erva, fruta ou sementes. Uma 
boa dica é sempre combinar a 
cor do sabonete com o cheiro 
que ele irá exalar.

Nos sabonetes de mara-
cujá, utilize essência com o 
cheiro da fruta. Em sabonetes 
de canela, é possível combinar 
a cor marrom, com a essên-
cia da erva e lascas de cane-
la. Além disso, a decoração 
inclui o formato do sabonete, 
que pode ser feito em moldes 
que dão a aparência de frutas, 
chocolate e vários objetos.

O sabonete artesanal deve ser preparado em ambiente apropriado. O melhor cômodo da casa para fazer a receita é 
na cozinha

Dicas para acabar com 
o mofo em casa

ingredientes!
240 ml de vinagre bran-

co;
1 colher de chá de bicar-

bonato de sódio.

Como fazer
Para preparar o antimo-

fo caseiro, basta misturar os 
dois ingredientes em um reci-
piente alto – já que a solução 
vai borbulhar.

Passe a mistura para um 
borrifador e pulverize sobre 
os locais infectados pelo bo-
lor. Além de tirar as man-
chas, previne o surgimento 
de novas colônias de fungos, 
deixando a sua casa livre de 
mofo.


