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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

Com intuito de ajudar 
o “Lar do Ancião” de Bento 
Gonçalves, Pinto Bandeira 
sediará um brechó solidário, 
com venda de roupas, calça-
dos e acessórios adultos e in-
fantis, além de eletrodomésti-
cos, móveis e outros utensílios 
por preço de desapega. 

Parte do valor arrecada-
do nas vendas do brechó será 
doada para a entidade em 
forma de suprimentos. Além 
disso, no dia do evento, as 
organizadoras estarão reco-
lhendo roupas para doação e 
produtos de higiene (fraldas 
geriátricas, xampu), limpeza 
(sabão em pó, desinfetante, 
água sanitária, detergente) e 
alimentos (achocolatado, açú-
car, azeite, bolacha doce, café, 

Brechó solidário
feijão, leite, ervilha partida, 
lentilha, maisena, margarina, 
produtos diet em geral e suco) 
que também serão destinados 
à entidade.

Entrada gratuita
Informações: 
Giovana C. Sganzerla | 

(054) 99966-5564 ou giova-
nasgan@gmail.com

Juliane Ferrari Guizzo | 
(054) 98404-3037

(Contato via Messenger, 
WhatsApp ou E-mail)

Interessados em expor/
vender, podem entrar em 
contato com as organizadoras 
solicitando regulamentação. 
Expositores somente com na-
turalidade/residentes de Pin-
to Bandeira. Prazo de inscri-
ção vai até 29 de agosto.
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Eu reunião na última 
quarta-feira (15) em Brasí-
lia-DF com o presidente da 
República Michel Temer, 
ministro chefe da Casa Ci-
vil Eliseu Padilha e ministro 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Blairo Ma-
ggi, representantes do setor 
vitivinícola colocaram as au-
toridades federais suas pre-
ocupações com a perda de 
competitividade em vista ao 
aumento nas importações. 
No ano de 2017 o cresci-
mento do ingresso de rótulos 
estrangeiros no país foi de 
36,46%. Para os dirigentes, a 
cadeia de produção brasileira 
tem encontrado pouco efeito 
quanto às demandas que são 
encaminhadas às diferentes 
esferas públicas. Com forte 
descapitalização e operando 
com baixa rentabilidade, o 
setor corre riscos de se de-
sestruturar e tornar inviável 
como um segmento econô-
mico. No Brasil atualmente a 
produção de uva é baseada na 
pequena propriedade fami-
liar, enquanto a de vinho é re-
alizada majoritariamente por 
pequenas e médias empresas 
familiares. A cadeia de pro-
dução envolve 20 mil famílias 
produtoras, cerca de mil viní-
colas e aproximadamente 100 
mil pessoas empregadas dire-
tamente, apenas na região Sul 
do país.

“Mesmo com todas as 
adversidades, o Brasil está 
sendo reconhecido interna-
cionalmente como um pro-
dutor qualificado de vinhos. 
E o enoturismo também vem 

  

Entidades da cadeia produtiva estiveram reunidas com o presidente da República Michel Te-
mer e autoridades federais solicitando condições tributárias, de crédito e de apoio institucio-
nal e promocional

ampliando seu potencial e se 
constitui em uma ferramenta 
de geração de renda e distri-
buição de receita nas regiões 
onde se desenvolve. O setor 
está bastante comprometido 
com a qualificação da produ-
ção. Precisamos de políticas 
públicas que nos auxiliem, 
senão,  não há como sobre-
vivermos. Os produtores 
europeus, chilenos e argen-
tinos são muito bem atendi-
dos dentro de seus países”, 
pondera o vice-presidente do 
Ibravin Márcio Ferrari, men-
cionando os principais países 
importadores de vinhos no 
mercado interno brasileiro.

Os dirigentes apresenta-
ram um documento no qual 
contextualizaram as condi-
ções de sensibilidade dos viti-
vinicultores frente a falta de 
políticas públicas, salientan-
do os pontos que consideram 
vitais para a sobrevivência do 
setor, e que vem sendo ne-
gligenciados historicamente 
pelo governo.

“Os produtores euro-
peus, que produzem em larga 
escala, contam com empre-
sas muito bem consolidadas, 
e que recebem mais de 1,2 
bilhões de euros em subsí-
dios todos os anos enquanto 
que a realidade brasileira é 
totalmente adversa”, obser-
va Carlos Paviani, diretor de 
Relações Institucionais do 
Instituto Brasileiro do Vinho 
(Ibravin).

Os líderes presentes nas 
reuniões voltaram a solici-
tar medidas que há anos são 
apresentadas ao governo e 

contemplam a redução da 
carga tributária, que para 
os vinhos brasileiros chega 
a atingir mais da metade do 
preço final de uma garra-
fa. Eles solicitam também 
a simplificação na cobran-
ça de impostos e redução da 
carga tributária, ampliação 
do crédito para investimen-
to em inovação e moderni-
zação e melhores condições 
de controle e fiscalização 
da produção nacional e das 
importações, bem como a 
implementar efetivamente 
o Cadastro Vitivinícola Na-
cional. Propostas que deve-
riam compor programas de 
consolidação e crescimento 
do setor no Brasil, com im-
plantação realizada de forma 
gradativa e duração mínima 
de 10 anos, com possibilida-
de de prorrogação.

 “Frisamos a importância 
de revisão do IPI (Imposto 
sobre Produtos Industriali-
zados) que, desde que houve 
o aumento da forma de co-
brança em 2016, não foi re-
solvido, e também pedimos 
uma ação coordenada junto 
ao Ministério da Fazenda e 
ao Confaz (Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária) 
para a retirada do vinho do 
sistema de Substituição Tri-
butária. Isso seria o mínimo 
para podermos dar um fôlego 
para as empresas e estancar a 
pressão sobre os custos e me-
lhorar a competitividade dos 
nossos produtos”, explicou o 
presidente da União Brasi-
leira de Vitivinicultura (Uvi-
bra), Deunir Argenta.

No dia 12 de setembro 
acontecerá na Comunidade 
de Monte Bérico em Veranó-
polis o “Dia de Campo Re-
gional”, evento de Sustenta-
bilidade e Rentabilidade que 
contará com diversas pales-
tras pertinentes à fruticul-
tura e também outros temas 
relacionados às atividades 

Evento Emater: Dia de Campo Regional
agrícolas.

O transporte que irá para 
o evento será gratuito e sai-
rá às 6:00 da Praça de Pinto 
Bandeira com retorno pro-
vável às 16:00. É importante 
frisar que este dia de campo 
agregará conhecimento aos 
produtores e produtoras do 
município.

O Posto de Saúde do Mu-
nicípio atende das 07:30hrs 
às 11:30hrs e das 13hrs até as 
17hrs.

Os especialistas dispo-
níveis para atendimento são: 
Clínico Geral de segunda a 
sexta-feira todo dia; Pediatra 
Segunda-feira durante todo 
o dia e quinta-feira pela tar-
de; Fonoaudióloga: Todas as 
quartas-feiras pela manhã; 

Confirmado horário do Posto 
de Saúde de Pinto Bandeira

Psicóloga: Segunda-feira e 
quarta-feira durante todo o 
dia; Ginecologista: Terças-
-feiras de manhã; Nutricio-
nista: Terças-feiras todo dia; 
Dentista: De segunda-feira a 
sexta-feira manhã e tarde;

Duas enfermeiras e dois 
técnicos de enfermagem du-
rante o dia todo;

Três Agentes Comunitá-
rias de Saúde.

Campanha válida ao 
longo do mês de agosto. 
Crianças devem ser vacina-
das.

As crianças de 1 ano até 
4 anos 11 meses e 29 dias 
devem ser vacinadas contra 
a Poliomelite e o Sarampo.

O período de vacinação 
é de 06 a 31 de agosto em 

Campanha Nacional de Vacinação contra 
a Poliomielite e Sarampo de 2018

horário normal.
Serão considerados pes-

soas de 1 ano até 29 anos 
que comprovem duas doses 
de vacina de tríplice viral e 
de 30 a 49 anos que com-
provem uma dose de vacina 
de tríplice viral.

Todas as crianças menores de cinco anos de idade têm que ser vacina-
das, conforme esquema de vacinação de rotina e na campanha nacional 
anual

O posto de saúde de Pinto Bandeira conta com duas enfermeiras, dois 
técnicos de enfermagem e três agentes de saúde

Presidente da República, Michel Temer, conversa com representantes do setor vitivinícola

Setor de vitivinícola pleiteia em Brasília
melhores condições de competitividade
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“A produção integrada, 
pelas suas características, 
é o sistema de produção do 
futuro”, setenciou Marcus 
Vinicius Martins, da Coorde-
nação de Produção Integrada 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), no encerramento do 
Seminárioque reuniu cerca 
de cem produtores, técnicos, 
representantes de entidades 
e governo na semana passa-
da em Porto Alegre. Entre as 
características que sustentam 
a sua afirmação, estão a ne-
cessidade da produção de ali-
mentos em larga escala, e sem 
resíduos, para a população, a 
preservação do meio ambien-
te e da saúde do produtor. 
Martins também destacou 
que ainda é necessário avan-
çar na importância de forta-
lecer e ampliar a divulgação 
do Sistema para produtores e 
consumidores.

Articulado pela Comis-
são Estadual da Produção 
Integrada Agropecuária do 
RS, o evento reuniu profissio-
nais de diferentes áreas para 
compartilhamento de expe-
riências e esclarecimento de 
dúvidas. “É muito importan-
te a interação e o trabalho de 
várias expertises para discutir 
e implementar a melhor ges-
tão na agricultura. Só assim, 
vamos conseguir apresentar 
as melhores alternativas e 
avançar com a Produção In-
tegrada”, avaliou Edna Ma-
ria de Oliveira Ferronatto, da 
Superintendência Federal da 
Agricultura no RS e uma das 
coordenadoras do evento.

Atualmente 28 culturas 
no Brasil já possuem as nor-
mas técnicas aprovadas pelo 
MAPA, e que, na sua gran-
de maioria, já estão sendo 
aplicadas no campo; porém, 
somente quatro estão sen-
do certificadas: o morango, a 
maçã, o tabaco e o vinho. Esse 
baixo índice de certificação 
está relacionado diretamente 
ao custo do processo e a não 
valorização ou reconhecimen-
to por parte do consumidor 
deste produto diferenciado, 
segundo pontuou o pesquisa-
dor Samar da Velho da Silvei-
ra, da Embrapa Uva e Vinho.

“Os produtores e os téc-
nicos já estão recebendo as 
normas. Esse é o conheci-
mento relacionado a melhor 
maneira de produzir. O úni-
co investimento dos produ-
tores é na certificação. Além 

Produção Integrada em debate: um sistema que garante a produção de alimentos seguros com um baixo custo

do selo, o produtor ainda vai 
receber um retorno completo 
da certificadora, apontando 
possíveis oportunidades de 
melhoria. E isso tudo com a 
chancela do Inmetro”, pon-
tuou Edna.

Para Alexandre Hof-
fmann, pesquisador da Em-
brapa Clima Temperado, a 
grande pauta é que o alimen-
to tem que ser seguro. Não 
basta dizer, mas sim demons-
trar credibilidade, e a PI é a 
grande resposta, pois tem a 
chancela do Inmetro. “São 
mais de 20 anos de trabalho 
e ela tem se mostrado muito 
efetiva. Atualmente se per-
cebe dois grandes entraves, a 
decisão política de definir um 

calendário oficial para a sua 
implantação e outra setorial, 
para investir na Produção 
Integrada como o sistema de 
melhor retorno para a produ-
ção.

Em evidência
“Muitos produtores es-

tão à procura do ‘Martelo de 
Thor’, ou seja, uma ferra-
menta poderosa que resolva 
todos os problemas, mas infe-
lizmente ela ainda não existe 
na Produção”, pontuou Lucas 
Garrido, pesquisador da área 
de Fitopatologia da Embra-
pa Uva e Vinho. No controle 
de doenças, ele destaca que o 
foco sempre está no controle 
químico, enquanto o principal 
problema está na tecnologia 
de aplicação, seja na pulve-
rização em momentos inade-
quados, ou mesmo o uso de 
equipamentos mal regulados, 
ocasionando o desperdício de 
produtos. Ele reforçou a im-
portância do trabalho setorial 
de atualização anual da Grade 
de Agroquímicos autorizados 
para a cultura da uva, que é 
disponibilizada a todos os 
produtores. “Realizamos todo 
o trabalho de apoio, mas sem 
dúvida o melhor método de 
controle é ainda usar varieda-
des resistentes”, pontuou ele.

O pesquisador Adalécio 
Kovaleski defendeu a impor-
tância de uma maior agilidade 
na legalização de novos ingre-
dientes ativos com menor im-
pacto, propondo como alter-
nativa um ‘sistema expresso’ 
para inclusão desses produtos 
na lista do Agrofit para a cul-
tura da maçã, mas que pode-
ria ser ampliado para todas 
as culturas. Ele também des-
tacou a importância de novas 
variedades melhor adaptadas 
e mais resistentes a doenças, 
bem como a obrigatoriedade 
do monitoramento de pragas 
para a tomada de decisão na 
aplicação de produtos.

Para a Promotora Camila 
Vaz, do Ministério Público do 
RS, o calcanhar de Aquiles da 
Produção integrada é a falta 
de normas claras. “ É impor-
tante que as normas sejam es-
tabelecidas e implementadas 
através de normas promul-
gadas pelo Estado ou mesmo 
por acordos setoriais, mas de-
vem ser claras para que todos 
possam cumprir e ser cobra-
dos pelo seu cumprimento ou 
não”, pontuou.

“A gente se adiantou no 

tempo. A pesquisa tem esse 
viés.Temos a obrigação de 
perceber e atender as deman-
das do futuro, como foi o caso 
da Produção Integrada”, ava-
lia Rosa Maria Valdebenito 
Sanhueza, pesquisadora apo-
sentada da Embrapa Uva e 
Vinho e considerada uma das 
responsáveis pelo início da 
Produção Integrada no Bra-
sil. Ela comenta que desde o 

início, em 1996, muitos foram 
os avanços, como a melhoria 
de gestão de rastreabilidade 
eos sistemas de monitora-
mento e manejo. Ela cita que 
a comercialização não conse-
guiu se desenvolver, mas que 
agora o cenário é diferente, 
pois o mercado está sendo 
exigido a vender produtos de 
qualidade.

“Saio do evento com es-
perança que se torne reali-
dade a chegada de produtos 
ao mercado com qualidade 
garantida ostentando o selo 
da PI”, avaliou ela. No en-
contro diferentes elos da ca-
deia apresentaram iniciativas 
que estão sendo feitas com o 
mesmo objetivo de valorizar 
o alimento seguro, como é o 
caso dos produtores da Ceasa 
de Porto Alegre, da Emater/
RS-Ascar, dos supermerca-
distas, do Sebrae, dentre ou-
tros, demonstrando que todos 
os setores estão preocupados 
em desenvolver e qualificar 
seus segmentos. “O Governo 
precisa assumir o papel de 
gestão para não perder todo o 
investimento que já foi feito”, 
finalizou ela.

Entre os planos futuros 
do grupo estão a união das di-

O encontro possibilitou um registro histórico para a Embrapa Uva e Vinho, entidade pioneira ao trazer o Sistema para o Brasil: reunir em um evento as diferentes gerações envolvidas diretamente com as certificações da maçã, pêssego, morango e, mais recentemente, a uva para processamento.

Edna Maria de Oliveira Ferronat-
to, da Superintendência Federal 
da Agricultura no RS: a Produção 
Integrada é uma construção a 
longo prazo. Tem os poucas certi-
ficadoras, falta de conhecimento 
dos consumidores e falta de trei-
namento dos técnicos. Se conse-
guirmos reduzir a desinformação, 
outras coisas também vão evoluir!

Rosa Valdbenito Sanhueza: temos 
a obrigação de perceber e atender 
as demandas do futuro, como foi o 
caso da Produção Integrada

Lucas Garrido pesquisador da área de Fitopatologia da Embrapa Uva e Vinho: destacou que o foco sempre está no controle químico, enquanto o principal pro-
blema está na tecnologia de aplicação

Umas das atrações do encontro foi 
a palestra do português Francisco 
Ataíde Pavão, Presidente da Asso-
ciação dos Produtores de Produ-
ção Integrada do Alto Douro e Trás 
dos Montes
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ferentes iniciativas de treina-
mento e fazer uma proposição 
para todo o Brasil, além de 
promover um encontro com 
profissional da área de expor-
tação para abordar a temáti-
ca e os entraves enfrentados 
pelos produtores brasileiros.

Olivicultura
Umas das atrações do 

encontro foi a palestra do 
portuguêsFrancisco Ataíde 
Pavão, Presidente da As-

sociação dos Produtores de 
Produção Integrada do Alto 
Douro e Trás dos Montes, 
sobre “A prática da produ-
ção integrada no Olival, Caso 
de Portugal”. Ele defendeu 
como estratégia de mercado 
para a Produção Integrada 
a garantia da qualidade. “O 
caminho é da excelência e 
não da quantidade. Essa é a 
melhor forma de garantir e o 
mercado saber o que está se 
degustando”, pontuou .

Além de palestrar, Pavão 
foi um dos consultores que 
auxiliou o desenvolvimento 
da Comissão Técnica para a 
Produção de Oliveiras, fez a 
entrega oficial da proposição 
da Norma Técnica, dos Ca-
dernos de Campo e Indústria 
para a cultura da oliveira. 
Segundo o presidente da Co-
missão, Jair Costa Nachtigal, 
pesquisadorda Embrapa Cli-
ma Temperado, a expectativa 
é que até o final do ano a Nor-
ma Técnica seja publicada.

A cultura da oliveira 
chegou ao Brasil com os imi-
grantes portugueses, mas 
foi em 2006, a partir de um 
contato dos produtores com 
a Embrapa, que o cultivo co-
meçou a avançar. Dentre as 
ações, destaque para as visi-
tas técnicas para conhecer o 
cultivo nas regiões produto-
ras da Itália e de Portugal, e 
para o trabalho empreendido 
pela Comissão Técnica para 
a Produção de Oliveiras, res-
ponsável pela elaboração dos 
documentos técnicos que irão 
possibilitar a Produção Inte-
grada para a cultura. Atual-
mente, no Brasil são cerca de 
200 olivicultores, nos estados 
do RS, SC, PR, SP e MG, to-
talizando 6000 ha de olivei-
ras. No estado do Rio Grande 
do Sul são cerca de 70 olivi-
cultores e aproximadamente 
3500 ha.

O encontro possibilitou um registro histórico para a Embrapa Uva e Vinho, entidade pioneira ao trazer o Sistema para o Brasil: reunir em um evento as diferentes gerações envolvidas diretamente com as certificações da maçã, pêssego, morango e, mais recentemente, a uva para processamento.

Adalécio Kovaleski defendeu a im-
portância de uma maior agilidade 
na legalização de novos ingredien-
tes ativos com menor impacto,

O encontro possibilitou um registro histórico para a Embrapa Uva e Vinho, entidade pioneira ao trazer o Siste-
ma para o Brasil: reunir em um evento as diferentes gerações envolvidas diretamente com as certificações da 
maçã, pêssego, morango e, mais recentemente, a uva para processamento. (Da esquerda para a direita:   e 
Rosa Valdbenito Sanhueza, da primeira geração; Alexandre Hoffmann e Lucas Garrido, da segunda geração; e 
Régis Sivori dos Santos e Samar Velho da Silveira, da terceira geração)

Lucas Garrido pesquisador da área de Fitopatologia da Embrapa Uva e Vinho: destacou que o foco sempre está no controle químico, enquanto o principal pro-
blema está na tecnologia de aplicação

Samar Velho da Silveira: o baixo índice de certificação está relacionado 
diretamente ao custo do processo e a não valorização ou reconhecimen-
to por parte do consumidor

SAIBA MAIS 

A Produção Inte-
grada (PI) surgiu como 
uma extensão do Mane-
jo Integrado de Pragas 
(MIP). Em 30/08/2010 
foi publicada a Instru-
ção Normativa nº 27 
que a regulamentou 
(http://www.agricultura.
gov.br) e que atualmen-
te é o marco legal da PI 
no Brasil. A Produção 
Integrada é uma certifi-
cação oficial de adesão 
voluntária aplicada a 
qualquer escala de pro-
dução, na qual o MAPA 
e outras Instituições pú-
blicas e privadas vêm 
investindo recursos hu-
manos e financeiros. 
Atualmente 28 produtos 
possuem normas técni-
cas publicadas
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O período para entrega 
da cera de abelha para poste-
rior troca é de 10 de agosto a 
15 de setembro na Secretaria 
da Agricultura em horário 
normal. O produtor deverá 
levar a cera já pesada, e não 
haverá custos. Os pedidos de 
alevinos deverão ser feitos na 

Para o setor produtivo de 
espumantes apresentou um 
resultado positivo de 9,75% 
com a comercialização de 4,3 
milhões de litros, já a venda 
de vinhos tranquilos repre-
senta o maior volume comer-
cializado, que totalizou 88,4 
milhões de litros, tendo uma 
pequena retração de 0,93%. 
Os sucos de uva 100% pron-
tos para consumo recupera-
ram o ritmo de crescimento, 
ampliando a venda em 32,7% 
e somando 60,1 milhões de 
litros. Contabilizando os re-
sultados dos demais produtos 
processados a partir da uva, 
de janeiro a junho desse ano, 
o setor atingiu 173,3 milhões 
de litros, com resultado posi-
tivo global de 9,27%.

 “Tivemos dois anos com 
as vendas estabilizadas, de-
vido a uma série de fatores, 
como a quebra histórica da 
safra 2016 e a crise econômica 
brasileira. Tínhamos uma ex-
pectativa de melhoria das co-
mercializações, mas isso está 
ocorrendo de forma bastante 

Desempenho comercial do setor vitivinícola - Janeiro a junho de 2018

** Incluindo vinagres, destilados e outras bebidas derivadas da uva    
Fonte: Cadastro Vinícola, mantido em parceria entre Ibravin, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi/RS). Números 
referentes as vinícolas gaúchas, em litros.

Importações - Janeiro a junho de 2018

Secretaria de Agriculura entrega cera 
de abelha e recebe pedidos de alevinos

Secretaria de Agricultura, de 
10 de agosto a 10 de setem-
bro. Os requisitos mínimos 
são: talão de produtor e não 
ter dívida ativa com o Muni-
cípio. 50% do valor serão cus-
teados pela Prefeitura Mu-
nicipal e os outros 50% pelo 
produtor.

Venda de vinhos brasileiros se mantém no primeiro semestre

A comercialização somada de vinhos e espumantes tiveram recuo de 
0,79%, considerado baixo. Já o suco de uva 100% apresentou alta de 
32,7% em comparação ao mesmo período no ano passado.

gradual. Há alguns nichos 
com bom desempenho, como 
os espumantes, em especial 
os moscatéis, mas estamos 
cautelosos devido à estagna-
ção da venda de vinhos tran-
quilos”, explica o presidente 
do Instituto Brasileiro do 
Vinho (Ibravin) Oscar Ló. O 
dirigente ressaltou também o 
excelente desempenho obtido 
pelo suco de uva, carro-che-
fe do setor, que retomou aos 
patamares de comercializa-
ção dos anos anteriores. Atu-
almente, o produto absorve 
50% das uvas processadas no 
Rio Grande do Sul.

O vice-presidente da en-
tidade, o viticultor Marcio 
Ferrari, acredita que a reper-
cussão da alta qualidade da 
safra de uva possa auxiliar no 
incremento das vendas no se-
gundo semestre, já que parte 
dos rótulos elaborados com 
a matéria-prima deste ano, 
como os vinhos tintos jovens 
e brancos, estão chegando 
agora aos consumidores. “As 
condições climáticas cola-

boraram para que a safra de 
2018 tivesse uma qualidade 
excepcional, sendo conside-
rada uma das melhores da 
história, e as pessoas estão 
esperando por esses vinhos e 
espumantes” reiterou.

A substituição tribu-
tária prejudica a compe-
titividade

Mesmo com os dados de 
venda sendo positivos em de-
terminadas categorias, o con-
selheiro do Ibravin pela União 
Brasileira de Vitivinicultura 
(Uvibra), Deunir Argenta, 
explica que o setor está teme-
roso quanto à rentabilização 
dos elos produtivos. “Os nú-
meros expressam as vendas 
dos volumes para o merca-
do, mas não está havendo a 
rentabilização das empresas. 
Para muitas, essas dados re-
fletem apenas escoamento da 
produção. Estão vendendo 
com margens apertadíssimas, 
quase sem lucro, para não 
perdermos a venda e também 
abrir espaço para a safra que 
virá na sequência”, observa o 
dirigente.

Argenta explica também 
que a carga de impostos de 
cobrança no Brasil coloca o 
setor em grande desvantagem 
frente aos produtos importa-
dos. “Temos uma carga tri-
butária fora do comum, além 
do sistema de Substituição 
Tributária (ST) que cria uma 
concorrência desleal em rela-
ção aos vinhos que ingressam 

no país. Estamos trabalhando 
em todos os níveis, no Estado, 
mostrando que está havendo 
perda de arrecadação com a 
ST, e junto ao Confaz (Con-
selho Nacional de Política 
Fazendária), para a retirada 
dessa cobrança antecipada. 
Assim, teremos uma melhoria 
na nossa condição de concor-
rência”.

A participação dos rótu-
los importados no mercado 
brasileiro também ficou posi-
tiva em 5,27% nos primeiros 
seis meses do ano. De janeiro 
a junho, ingressaram no país 
cerca de 53 milhões de litros 
de vinhos e espumantes, re-
presentando alta de 5,32%. 
Os sucos tiveram recuo de 
16% com a entrada de 100,6 
mil litros. Segundo estudo 
do Ibravin, 30% das impor-
tações foram feitas de forma 
direta pelos supermercados.  
“A tributação do vinho brasi-

leiro é bastante alta. O vinho 
importado chega ao país com 
subsídio. Eles pagam tribu-
tos sobre o valor declarado 
na entrada, que é inferior ao 
praticado na ponta, na venda 
ao consumidor, e não pre-
cisam adiantar os impostos. 
Essa sistemática é diferente 
para os vinhos brasileiros. A 
indústria paga antecipada-
mente sobre a projeção do va-
lor final de venda. Precisamos 
mudar isso antes de perder-
mos ainda mais espaço. Não 
queremos vantagem frente ao 
produto de outros países, mas 
precisamos que a ST não seja 
cobrada de forma antecipada 
do setor vinícola brasileiro, 
pois isso nos tira a competi-
tividade perante o importa-
do”, explica o conselheiro do 
Ibravin pela Associação Gaú-
cha Vinicultores (Agavi) João 
Carlos Zanotto.

O produtor deverá levar a cera já pesada, e não haverá custos
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A folha de louro que usa-
mos normalmente para tem-
perar receitas tem muito mais 
utilidades do que pensamos. 
Ela é usada geralmente seca 
para temperar feijoadas, além 
de ser ótima para temperar 
ensopados, caldos e carnes. 
Mas o que poucas pessoas sa-
bem é que essa folha também 
tem propriedades medicinais. 
Como por exemplo para con-
trolar a diabetes do tipo 2.

O sabor incomparável da 
folha de louro não mostra o 
quão importante e rica em 
nutrientes, carboidratos e fi-
bras, além de conter vitami-
nas A, B, C e D. Também é 
rica em minerais como ferro, 
cálcio, potássio e magnésio. 
Não é à toa que ela pode be-
neficiar tanto o organismo.

Em estudos realizados 
em 2009, segundo informa-
ções, mostraram resultados 
surpreendentes relacionados 
ao consumo de uma dose de 
3 gramas de folhas de louro 
consumidas diariamente por 
indivíduos portadores de dia-
betes tipo 2. Além da redução 
dos níveis de glicose, também 
diminuíram o colesterol e tri-
glicerídeos no sangue.

Outro estudo em 2010, 
realizado por Abdul Rahim 
Aljamal, PhD no Departa-
mento de Tecnologia Médica 
da Universidade Privada de 
Zarqa, na Jordânia, mostrou 
reduções significativas nos 
níveis de glicose e colesterol 
em menos de 1 mês para todos 
os pacientes que consumiram 
folhas de louro, comprovando 
a eficiência do louro no trata-
mento. Isso se dá devido aos 
antioxidantes presentes na 
folha de louro, que auxiliam 
na absorção da insulina.

Outros benefícios da folha de 
louro

Para problemas res-

Antes do surgimento e 
popularização dos óleos de 
girassol, de canola e outros 
no mercado, a banha de porco 
era o ingrediente mais usado 
no preparo de pratos. O ali-
mento ganhou fama de vilão 
por, supostamente, elevar os 
níveis de colesterol, aumen-
tar os riscos de infarto e fazer 
mal ao coração.

Mas assim como o ovo, a 
banha de porco deixou de ser 
considerada inimiga da saúde 
e é indicada por grande parte 
da comunidade médica como 
uma opção saudável para ser 
utilizada na culinária.

Banha de porco 
é mais saudável 
que óleo de canola
A banha de porco possui 

inúmeros benefícios, sendo 
mais saudável que os óleos ve-
getais refinados. Assim como 
a manteiga, o azeite e o óleo 
de coco, a banha de porco é 
rica em graxos monoinsatu-
rados, ou seja, é mais estável 
ao ser submetida ao calor, 
sendo mais difícil de sofrer 
oxidação.

Os óleos vegetais refina-
dos que são poli-insatura-
dos, por outro lado, oxidam 
facilmente quando aquecido 

Banha de porco como aliada na cozinha
e liberam substâncias extre-
mamente tóxicas e inflamató-
rias, explica o médico.

Benefícios da 
banha de porco 
para a saúde
Quanto mais se estuda 

sobre a gordura animal, mais 
se confirma que nossos avós 
é que estavam certos quando 
cozinhavam com a banha de 
porco. Ela é livre de gorduras 
trans e açúcares, possui baixo 
teor de sódio, é rica em vita-
minas B, C, D, cálcio, além 
de minerais como fósforo e 
ferro.

A banha de porco tem 
uma composição equilibra-
da entre gorduras saturadas 
(40%) e gorduras monoinsa-
turadas (45%) e ajuda a pre-
venir as doenças cardiovas-
culares, elevando o nível de 
HDL (o chamado colesterol 
“bom”) e diminuindo o de 
LDL (o colesterol “ruim”).

Se a banha de porco for 
comparada aos óleos de gi-
rassol e canola, por exemplo, 
é mais barata. Por não pos-
suir nem sabor e nem cheiro, 
a gordura pode ser utilizada 
em qualquer tipo de prepa-
ração sem alterar o gosto da 
comida.

Folha de louro e os benefícios para a diabetes

piratórios
Devido às suas proprie-

dades antibacterianas, o lou-
ro também pode beneficiar o 
tratamento de doenças como 
gripes e resfriados, aliviando 
os sintomas de congestiona-
mento nasal e febre.

Função cardíaca
Em sua composição, o 

louro apresenta fitonutrien-
tes que ajudam a melhorar a 
função cardíaca. Isso melhora 
a função de insulina no orga-
nismo e evita riscos de doen-
ças cardiovasculares.

Câncer
O louro é composto por 

propriedades que combatem 
o câncer, restringindo o de-
senvolvimento e o crescimen-
to de células cancerígenas.

Digestão
A folha de louro contém 

enzimas que ajudam a decom-
por as proteínas, promovendo 
uma digestão saudável. Além 
disso, o louro também é co-
nhecido por melhorar a sen-

sação de azia.

Inflamações
O louro também apre-

senta propriedades anti-in-
flamatórias, podendo reduzir 
dores de cabeça, inchaço e 
sintomas de doenças como 
artrite.

Pele
A vitamina C, os antio-

xidantes e as propriedades 
antissépticas do louro aju-
dam no combate dos radicais 
livres, que provocam o enve-
lhecimento precoce.

Como fazer 
chá de louro
O louro pode ser usado 

para tratamentos por meio 
de massagens realizadas com 
óleos essenciais ou por con-
sumo de chá. Se optar pelo 
chá, é importante saber que 
não é recomendado tomá-lo 
por mais de um mês sem in-
terrupções de 20 a 30 dias.

Além disso, o consumo de 
folhas de louro feito em jejum 
mostrou-se ter resultados 
mais eficazes a longo prazo. 
Mas atenção, pois o consumo 
de folha de louro para a dia-
betes não substitui o trabalho 
de um profissional da saúde.

Ingredientes
2 folhas de louro;
1 xícara de água;

Modo de preparo
Ferva água e desligue o 

fogo.
Adicione as folhas de lou-

ro, tampe a panela e deixe re-
pousar por 15 minutos.

Pode beber o chá ainda 
morno ou frio.

Além da diabetes, pode ajudar em problemas cardíacos e no combate 
ao câncer

A banha de porco possui inúmeros benefícios, sendo mais saudável que 
os óleos vegetais refinados

Devido às suas propriedades antibacterianas, o louro também pode be-
neficiar o tratamento de doenças como gripes e resfriados, aliviando os 
sintomas de congestionamento nasal e febre
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As novas tendências da 
alimentação saudável têm tra-
zido alimentos maravilhosos 
para a saúde, que englobam 
uma série de benefícios, além 
de serem gostosos e versáteis 
para o consumo. Um deles é 
o cardamomo: uma planta de 
sabor apimentado e adocica-
do, ao estilo do gengibre – ca-
racterística tradicional da sua 
origem oriental. Ele ajuda a 
melhorar a digestão, comba-
te o mau hálito e funciona até 
como afrodisíaco.

Como usar?
Essa planta pode ser 

comprada no supermercado, 
na farmácia ou em lojas de 
produtos naturais.

Há opções com a baga in-
teira, em óleo essencial ou em 
forma de pó, nas cápsulas ou 
frascos. Nas receitas o car-
damomo serve para comple-
mentar o tempero de doces e 
salgados.

O sabor se adapta ao pra-
to, deixando um toque parti-
cular ardido e perfumado. Se 
comprar a baga inteira, abra 
as vagens e retire as sementes 
para moer e usar, seja como 
tempero ou chá.

Benefícios
Como planta medicinal, 

o cardamomo oferece efeitos 
expectorantes, descongestio-
nantes, antissépticos, laxati-
vos e diuréticos. É uma planta 
rica em vitaminas A, B e C, 
além de fornecer nutrientes 
essenciais à saúde, como fer-
ro, potássio, cálcio e magné-
sio.

Combate o 
mau hálito
Mastigando as sementes 

de cardamomo você ajuda a 
prevenir o mau hálito, man-
tendo as gengivas e os dentes 
limpos e saudáveis.

Melhora a digestão
Os componentes do car-

damomo agem de diferentes 
formas para melhorar a di-
gestão: aumentam a produ-
ção de saliva, fornecem fibras, 
além de atacarem os parasi-
tas, como a bactéria H. Pylori.

Fortalece os cabelos
Os óleos do cardamomo 

nutrem o couro cabeludo, 
deixando os fios mais brilho-
sos e resistentes.

Renova a pele

As velas perfumadas são 
objetos decorativos e funcio-
nais, pois ao mesmo tempo em 
que embelezam também dei-
xam o ambiente com aroma 
agradável. É possível comprá-
-las prontas, mas como elas 
acabam logo se você deixá-las 
acesas direto, é mais fácil fa-
zer quanto você quiser,  além 
de poder escolher seus aromas 
favoritos e usar esse momento 
como uma verdadeira terapia.

Como fazer velas perfu-
madas:  São apenas três in-
gredientes que você vai pre-
cisar para fazer suas velas 
perfumadas em casa, mais os 
utensílios e o vidrinho onde 
irá colocar o objeto. Os ingre-
dientes você encontra ou em 
hipermercados ou em lojas 
especializadas em produtos 
para artesanato.

Ingredientes
Massa base para velas: 

500 gramas;
Essência aromática: 

quantas você quiser de 60 ml;
Recipiente de vidro ou 

metal para servir de suporte 
para a vela: 1 unidade;

Pavio: 1 unidade.

Preparando a massa
Corte a massa base em 

pedaços menores e leve em 
uma panela para que derreta 
em banho-maria.

Cardamomo: uma planta culinária e medicinal

Os antioxidantes do car-
damomo melhorar a renova-
ção celular, retardando o apa-
recimento de rugas.

Alivia problemas 
respiratórios
O cardamomo tem poder 

descongestionante, ajudando 
a respirar melhor e a eliminar 
o muco. Sua ação antisséptica 
também ajuda a curar infec-
ção de garganta.

Chá de cardamomo
Se o problema for cólica 

intestinal ou gases, o chá de 
cardamomo é uma boa pedi-
da.

Chá para cólicas intesti-
nais: coloque 1 litro de água 
para ferver e depois acrescen-
te 10 gramas de sementes de 
cardamomo, deixando des-
cansar por 10 minutos. Coe e 
beba morno.

Chá contra gases: aqueça 
uma xícara de água até levan-
tar fervura. Desligue, coloque 
20 gramas de cardamomo, 
deixe descansar e beba depois 
das refeições.

Receitas 
com cardamomo
Depois que conhecemos o 

sabor do cardamomo fica mais 
fácil incluir essa especiaria 
em várias outras receitas, 
como mingau, leite, molhos, 
café, batidos, sorvete caseiro, 
carnes e onde mais você qui-
ser experimentar.

Sopa de inhame 
com cardamomo
O inhame é outro alimen-

to cada vez mais popular na 
vida de quem gosta de comer 
com qualidade. Veja que de-
lícia de sopa para um jantar 
levinho.

Ingredientes
1 litro de água;
1 quilo de inhame sem 

casca;
Cheiro verde a gosto;
1 colher de sopa de azeite;
6 cápsulas de cardamo-

mo;
3 dentes de alho;
Sal a gosto;
Pimenta a gosto;

Modo de preparo
Leve ao fogo uma panela 

com a colher de azeite e os 
dentes de alho laminados para 
dourar. Em seguida coloque o 
inhame na panela, tempere 
com sal e pimenta, adicione a 
água e deixe cozinhando até 
que o inhame esteja macio. 
Quando der o ponto, retire o 
inhame da panela e coloque 
no liquidificador. Adicione 
as sementes de cardamomo 
e bata para virar um creme. 
Vá acrescentando e baten-
do a água do cozimento até 
que atinja o ponto desejado.  
Coloque de volta na panela, 
misture o cheiro verde, deixe 
ferver dois minutinhos e está 
pronta para servir com as cas-
tanhas de enfeite.

Velas perfumadas, objeto decorativo, 
cheiroso e pode ser feito em casa

Misturando 
a essência
Depois que a massa ti-

ver ficado totalmente líqui-
da, transfira para uma tigela 
de vidro ou metal e adicione 
gotas da essência que você es-
colheu. Se a massa que estava 
líquida endurecer um pouco, 
não tem problema, é normal. 
Derreta em banho-maria de 
novo, caso aconteça. Mistu-
re a massa derretida com a 
essência até que fique total-
mente homogêneo.

Transferindo para 
recipiente definitivo
Quando estiver bem mis-

turado, transfira para o reci-
piente onde vai querer que a 
vela fique.

Colocando o pavio
Espere para que a vela 

comece a solidificar um pouco 
para conseguir colocar o pa-
vio de modo que ele fique fir-
me no centro da massa. Corte 
o pavio, que é bem comprido, 
para ficar do tamanho do pote 
em que você colocou a vela.

Preparando 
para secagem
Tampe o pote da vela. 

Pode ser com um plástico fil-
me ou tampa, enquanto ela 
solidifica para que a essência 
seja absorvida.

A adição de essências à composição das velas torna-as ainda melhor 
pois deixam os ambientes aromatizados

As velas perfumadas são um estímulo aos sentidos, já que valorizam a 
decoração dos cômodos

Originário da Índia, o cardamomo é da família do gengibre


