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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 circulo Trentino pro-
move mais uma caminhada, 
agora é a vez de conhecer a 
história das famílias dos pri-
meiros imigrantes italianos 
da comunidade São Miguel.

A caminhada enogas-
tronômica prevê paradas em 
locais históricos com músi-
ca,  visitação de capitéis, e 
degustação de vinho e suco 
de uva. O evento cultural 
também prevê atividades 

Caminhada enogastronômica 
em São Miguel

ecológicas como recolhi-
mento de plásticos e metais 
abandonados no percurso 
percorrido.

Saída as 9:00 hrs próxi-
mo ao Restaurante Nonna 
Ludia e chegada na Igreja 
de São Miguel.

Valor: R$ 25,00
Passaportes com o Cir-

colo Trentino e também 
pelo site www.passeiosnova-
le.com.br
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A alvorada festiva deu 
início às festividades da ce-
lebração da Padroeira em 
Pinto Bandeira. Logo na pri-
meira missa, às 8 horas da 
manhã, celebrada pelo Padre 
Luiz Mascarello. Outro pon-
to alto das festividades foi a 

Nossa Senhora do Rosário de Pompéia  promove  festa 
e 116ª  Romaria em Pinto Bandeira

Mascarello. O momento foi 
especial, pois pela primei-
ra vez, foram anunciados os 
festeiros do ano seguinte ao 
final da celebração. A benção 
na 19ª Romaria dos Motoci-
clistas foi um dos destaques 
da programação que atraiu 

muitos fiéis. Ao meio dia 
aconteceu o tradicional al-
moço festivo no salão paro-
quial , seguido do Terço no 
Santuário. Missa, procissão 
e bênção das rosas foram 
acompannados pelos fervo-
rosos fiéis.
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Na primavera a Serra 
Gaúcha, entre outras regiões 
do Rio Grande do Sul, tem 
registros históricos  de chuva 
de granizo  que geram graves 
prejuízos nos pomares das 
fruas de caroço e nos parrei-
rais.

Em termos climáticos, a 
primavera é a estação do ano 
de maior risco de ocorrência 
de granizo no Estado do Rio 
Grande do Sul (45%), seguida 
do inverno (38%), verão (28%) 
e outono (17%). A maior inci-
dência no fim do inverno e na 
primavera está associada aos 
SCM e à passagem de frentes 
meteorológicas mais inten-
sas, com rápido aquecimento 
do continente, situações que 
propiciam a formação de nu-
vens cumulonimbus. Em re-
lação à distribuição espacial, 
a região da Serra Gaúcha é 
uma das três regiões de maior 
probabilidade de ocorrência 
de granizo no Estado, espe-
cialmente em função da al-
titude, fator que influencia o 
número médio de granizadas 
por ano.

 O  pesquisador  da Em-
brapa Uva e Vinho Lucas 
Garrido, sugere recomenda-
ções de práticas a serem ado-
tadas caso ocorra a queda de 
granizo para a reparação – do 
que ainda é possível dos danos 
causados pela intempérie:

A pergunta na 
cabeça do produtor 
é: o que fazer nos 
vinhedos e 
pomares?
A resposta a esta pergun-

ta vai depender do grau de 
dano que o vinhedo sofreu.

No caso de danos altos, 
com perdas próximas a 100%, 
os produtores deverão efe-
tuar uma poda de formação, 
igual à realizada no inverno 

Pesquisadores da Embrapa Uva e Vinho alertam para período       sujeito a incidência de granizo e sugerem medidas

anterior. A seguir, proceder 
aplicação com fungicidas de 
contato, para a proteção dos 
ferimentos e cicatrização da-
queles decorrentes do gra-
nizo. Uma nova adubação é 
necessária, para que a planta 
tenha nutrientes suficientes 
para a brotação e acumulação 
de novas reservas, pensando-
-se na próxima safra. 

Já para os vinhedos/po-
mares que apresentem um 
grau menor de dano, a re-
comendação é a aplicação de 
fungicidas de contato, para 
proteção dos ferimentos oca-
sionados pelo granizo. Quan-
do o granizo acontecer e a 
planta já tiver com frutos e 
estes estiverem danificados 
(pêssego e caqui, entre ou-
tras), também devem receber 
também uma ou duas pulve-
rizações com fungicidas de 
contato, para evitar que fun-

gos ocasionem o apodreci-
mento das mesmas, a partir 
dos ferimentos.

É importante a manu-
tenção de pulverizações com 
fungicidas nos vinhedos e 
pomares, para que as plan-
tas possam manter as folhas 
e novas brotações com boa 
sanidade. Sem a produção 
de novas brotações e folhas, 
a videira estará mais sujeita 
a não entrar adequadamente 
em dormência no próximo in-
verno, o que poderá aumentar 
os problemas de mortes de 
plantas pelo escurecimento 
da casca.

 
Proteção
As pesquisadoras agro-

meteorologistas Amanda 
Heemann Junges e Loana 
Silveira Cardoso do Departa-
mento de Diagnóstico e Pes-
quisa Agropecuária DDPA/

SEAPI e pelo meteorologista 
Flavio Varone do SEAPI ava-
liam as condições climáticas 
deste período.

“Devido à posição geo-
gráfica, o Rio Grande do Sul 
é atingido por sistemas me-
teorológicos que produzem 
tempestades severas, tais 
como Frentes Frias e Siste-
mas Convectivos de Mesoes-
cala (SCM) que propiciam a 
formação de nuvens de gran-
de desenvolvimento vertical 
que dão origem ao granizo. 
As frentes frias atingem o 
Estado durante todo ano, en-
quanto que os SCM ocorrem, 
principalmente, no verão e na 
primaveraNo Sul do Brasil, as 
alternativas mais utilizadas 
para diminuição de perdas 
decorrentes de granizo são o 
seguro agrícola e os métodos 
de proteção (cobertura).”

O seguro, apesar de não 
evitar os danos às plantas e 
as perdas de produção, mini-
miza os prejuízos financeiros 
do produtor. Os métodos de 
proteção são as telas e as co-
berturas. Embora coberturas 
plásticas e telas de sombrea-
mento possam ser utilizadas, 
a tela antigranizo é o método 
mais eficiente de proteção de 
pomares. A tela antigrani-
zo é uma barreira física que 
impede que o granizo atinja 
diretamente as plantas, sendo 
também utilizada para redu-
zir a velocidade do vento e o 
ataque de pássaros e insetos e 
retardar a maturação de fru-
tos. Nesse sentido, a eficiência 

da tela antigranizo para pro-
teção de pomares e seu efeito 
na qualidade dos frutos têm 
sido abordados pela pesqui-
sa. Trabalhos com macieiras 
indicaram que a tela altera 
variáveis micrometeorológi-
cas, especialmente a radia-
ção solar (que é reduzida, em 
comparação com pomares a 
céu aberto), o que prolonga 
o ciclo vegetativo e retarda a 
maturação dos frutos , além 
de reduzir golpes de sol e 
proporcionar melhor cor e 
uniformidade da epiderme 
dos frutos.

Os pesquisadores da Em-
brapa Uva e vinho Lucas Gar-
rido e Henrique Pessoa dos 
Santos observam que “dentro 
das ações de prevenção que 
podem ser adotadas, desta-
cam-se as telas antigranizo 
e as coberturas com plástico 
tipo ráfia, os quais são mais 
resistentes. Contudo, esses 
investimentos são viáveis so-
mente em regiões muito pro-
pícias à ocorrência de granizo 
e com uvas que apresentam 
maior valor agregado de co-
mércio (ex.: uva de mesa).”

Quando não houver telas 
anti granizo  as recomenda-
ções de manejo de recupera-
ção das videiras irão depen-
der do grau de danos que o 
vinhedo sofreu. Inspecionar 
a área e os danos às plantas 
depois da queda do granizo 
deve ser imediata, pois o dano 
pode ser mascarado pelo cres-
cimento logo em seguida .

O produtor rural que 
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tiver seguro agrícola deve 
chamar a seguradora e pro-
videnciar a avaliação de danos 
o mais breve possível, para 
obter uma análise o mais fide-
digna possível.

Caules e 
folhas afetados
Dependendo do momen-

to do evento, o granizo pode 
afetar a folhagem, as flores, 
os caules, os ramos e a uva de 
várias formas:

As folhas podem ser ar-
rancadas, rasgadas e furadas, 
restringindo a funcionalidade 
das mesmas e abrindo portas 
para incidência de doenças 
fúngicas;

Brotos e troncos podem 
ser quebrados ou machucados 
na casca, favorecendo doen-
ças;

As flores podem ser der-
rubadas ou danificadas, no 
entanto, a extensão total 
deste dano pode não apare-
cer até que as inflorescências 
sejam totalmente expandidas 
(quando a chuva ocorre no 
período entre a brotação e a 
floração).

Os cachos de uva podem 
ser machucados na casca ou 
derrubadas no chão, impac-
tando na qualidade, no apo-
drecimento e na redução da 
produção.

Embora esses danos pos-
sam ser extremos e com per-

das totais de produção, as 
plantas de videira geralmen-
te conseguem se recuperar 
e sem muito impacto para o 
próximo ciclo, se os danos 
ocorrerem no início do ciclo 
de crescimento.

Recuperação
De qualquer forma, nas 

áreas afetadas por granizo 
todas as ações serão paliativas 
ou curativas, visando, prin-
cipalmente, a recuperação e 
o preparo das plantas para 
os ciclos seguintes. As lesões 
por granizo no início da es-
tação, logo após a brotação, 
permitem que ainda ocorram 
brotações férteis, a partir das 

gemas que permaneceram la-
tentes, e com efeito mínimo 
sobre a fertilidade ou a co-
lheita na estação seguinte.

Algumas cultivares, como 
Cabernet Sauvignon, dis-
põem de gemas secundárias 
latentes relativamente férteis 
e podem até garantir alguma 
brotação secundária com ca-
chos após danos por granizo. 
Contudo, a maioria das culti-
vares são menos férteis e po-
dem perder totalmente a pro-
dução do ciclo. Além disso, se 
os danos por granizo ocorre-
rem em uma época mais tar-
dia (ex.: após a floração), po-
dem reduzir a fertilidade de 
gemas e a colheita na estação 

seguinte.
O granizo pode também 

causar lesões que prejudicam 
as videiras jovens, em áreas 
ainda em formação (plantios 
jovens). Se os brotos que se 
estendem até o fio de produ-
ção estiverem muito marca-
dos, recomenda-se cortá-los 
abaixo dos ferimentos para 
induzir uma nova brotação. 
Se isto não for considerado, a 
cicatrização das lesões neste 
broto que eventualmente irá 
se tornar um tronco poderá 
ter problemas no fluxo de sei-
va para parte aérea, além de 
dispor de pontos de inocula-
ção para doenças de tronco.

Outro detalhe importan-
te sobre o granizo é o aspec-
to sanitário das videiras. As 
plantas danificadas tornam-
-se muito mais suscetíveis às 
pragas e doenças. As podri-
dão, como Botrytis, podem 
infectar qualquer tecido da-
nificado e, se as condições cli-
máticas estiverem favoráveis. 
Portanto, é de extrema im-
portância o uso tratamentos 
para proteger as lesões, ime-
diatamente após o granizo.

Manejo em áreas 
com fortes danos
Nesse caso, quando ocor-

rem perdas próximas a 100%, 
os produtores deverão efe-

tuar uma poda de formação/
produção igual à efetuada no 
inverno. A seguir, devem efe-
tuar a aplicação de fungicidas 
de contato, para a proteção 
e cicatrização dos ferimen-
tos. Também é recomendado 
aplicar fungicidas para a ci-
catrização dos ferimentos nas 
brotações novas, tais como 
tiofanato metílico (cercobin), 
folpet (Folpan), dithianon 
(Delan), tebuconazole (Foli-
cur) e captan (Orthocide). É 
necessário realizar a aduba-
ção nitrogenada para favo-
recer as novas brotações e o 
acúmulo de reservas, pensan-
do na próxima safra. Caso já 
tenha sido feita a adubação 
nitrogenada antes do granizo, 
não há necessidade de repeti-
-la.

Manejo de 
áreas com 
danos moderados
Em vinhedos que apre-

sentaram menor intensidade 
de dano, a recomendação fica 
centrada na aplicação de fun-
gicidas de contato, para pro-
teção dos ferimentos, sem a 
necessidade da repoda.

Observações
Tanto em caso de danos 

fortes ou de danos modera-
dos, sempre é importante a 
manutenção de pulverizações 
com fungicidas nos vinhedos 
até o fim do ciclo, para que as 
plantas possam manter as fo-
lhas e as novas brotações com 
boa sanidade para o acúmulo 
de reservas para os ciclos se-
guintes. Se isso não for man-
tido, a videira irá apresentar 
variabilidade na maturação 
e fertilidade das gemas e no 
nível de dormência, prejudi-
cando a brotação, o vigor e 
o potencial de produção do 
ciclo seguinte. Além disso, o 
descaso no manejo das áreas 
pós granizo, poderá também 
favorecer os problemas de 
declínio e morte das plantas, 
restringindo a vida útil dos 
parreirais.



6 Jornal São Pedro - 16 de outubro de 2018

Se você adora lasanha, 
você vai amar essa receita!! 
Essa é a versão mini da tradi-
cional lasanha. Tudo que você 
colocaria de recheio em uma 
lasanha normal, mas no ta-
manho de um cupcake, super 
fofo para um jantar.

Você pode usar o recheio 
que quiser para fazer essa re-
ceita.

Espero que vocês gos-
tem!!!

Ingredientes
1 caixa de massa seca de 

lasanha 500 grs
Queijo ralado grossa-

mente

Recheio de carne
1 kg de carne moída
1/2 cebola picada
1 lata de tomates pelados
Cheiro verde a gosto
Sal a gosto
Óleo

Molho Branco
1/2 l de leite
1/2 cebola picada
1 colher de margarina
1/2 colher de amido de 

milho
1 caixinha de creme de 

leite
Pimenta do reino a gosto
Sal a gosto

O pombo é um dos ani-
mais mais perigosos para o 
ser humano quando o assun-
to é transmissão de doenças, 
mas matá-los é proibido por 
lei. Isso faz com que muita 
gente apele para alternativas 
como naftalina espanta pom-
bos. Há controvérsias se o 
método é realmente eficaz ou 
pode até piorar o problema, 
já que o produto não deixa de 
ser tóxico e nocivo à saúde.

Naftalina espanta 
pombos: sim ou não?
Sim, mas não é o meio 

mais eficaz para isso. O forte 
odor de produtos como a naf-
talina e a creolina faz com que 
pombos e outras pragas quei-
ram ficar longe da sua casa, 
mas para que dê certo o ideal 
é que você compre as bolinhas 
e amasse com um martelo. 
Depois espalhe pela garagem, 
sacada ou quintal para que o 
odor fique mais intenso e pro-
pague pelo ambiente.

Receita lasanha individual

Recheio de Carne
Tempere a carne moída a 

seu gosto, refogue a cebola no 
óleo e junte a carne, cozinhe 
a carne, acrescente uma lata 
de tomates pelados já amassa-
dinhos o cheiro verde e deixe 
ferver.

Molho branco
Refogue a cebola picada 

na margarina com uma pitada 
de pimenta do reino, acres-
cente o leite e coloque o sal, 
mexa e não deixe ferver.

Dissolva o amido de milho 
em um pouquinho de água e 
junte na panela, quando o 
molho começar a engrossar 
apague o fogo e misture a cai-
xinha de creme de leite

Massa
Pegue uma panela grande 

com bastante água e sal.
Depois que a água estiver 

fervendo, coloque as “folhas” 
de lasanha e deixe cozinhas 
apenas por 2 minutos.

Escorra e coloque a massa 
em um pranto com um pouco 
de manteiga, ou azeite para 
não grudar.

Montagem
Pré aqueça o forno a 190 

graus. Pegue uma assadeira 
de cupcakes e coloque peda-
ços de papel manteiga cor-
tados em forma de quadrado 
para ficar mais fácil de tirar 
a lasanha quando ela estiver 
pronta.

Comece a montagem co-
locando uma “folha”de la-
sanha em volta da assadeira 
como se você estivesse fazen-
do um copinho.

Coloque mais ou menos 
1/2 colher de sopa de recheio 
de carne no fundo da assadei-
ra e por cima coloque molho 
branco. Corte uma “folha”de 
lasanha em várias partes para 
colocar por cima do recheio 
de cada “copinho” de lasanha.  
Coloque um pouco de molho 
branco e mais 1/2 colher de 
sopa de recheio de carne.

Repita o terceiro passo 
mais uma vez e depois coloque 
mais uma camada de “folha”-
de lasanha. Termine colo-
cando bastante queijo ralado 
grossamente por cima.

Leve ao forno até que o 
queijo derreta e a massa es-
teja cozida, mais ou menos 30 
minutos.

Agora é só saborear essa 
delícia. Tenho certeza que 
essa lasanha individual vai ser 
sucesso no seu jantar!!!

Naftalina espanta pombos? Descubra se sim ou não
A naftalina espanta pombos quando amassada, mas existem outras formas de manter essa praga longe

Mas cuidado, pois em 
grande quantidade nem você 
vai querer ficar dentro de casa 
suportando o cheiro de “coisa 
velha”. Vale lembrar, no en-
tanto, que o método mais in-
dicado por especialistas para 
espantar pombos é o repelen-
te em gel ou eletrônico.

Outras dicas para 
espantar pombos
Mais uma vez, é bom lem-

brar que o Código de Defesa 
Florestal (Lei nº 9.605/95) 
proíbe a matança de qualquer 
animal, inclusive os pombos, 
e quem for pego cometendo o 
crime paga multa e pode até 
pegar cadeia. Além da nafta-
lina, existem outros métodos 
para se livrar dessa praga.

Cuide da 
limpeza da casa
Deixar o lixo destampa-

do, restos de comida pelas 
áreas abertas e até manter 
a ração dos cães e gatos em 

local de fácil acesso atrai 
pombos e até outros animais, 
como pardais e ratos. Manter 
a limpeza e higiene da casa 
é uma forma de deixar essas 
aves longe.

Use fios de nylon
Nos locais onde os pom-

bos costumam ficar empolei-
rados coloque alguns fios de 
nylon como se fossem varais, 
a uma altura média de 10 
centímetros do chão. Eles te-
rão dificuldade para se equi-
librar e irão procurar outro 

espaço. Espirais de aço ou 
de plástico no muro também 
funcionam, pois tornam o 
pouso mais difícil.

Pendure CDs 
e espelhos
Parece loucura, mas o re-

flexo dos CDs e dos espelhos 
incomoda os pombos e faz 
com que eles mudem de lu-
gar. Além disso, é uma forma 
de decorar o ambiente.

Coloque redes 

de proteção
Se os outros métodos não 

funcionarem, coloque redes 
de proteção nas portas, ja-
nelas e até portão para evitar 
que os pombos tenham fácil 
acesso à sua casa. Cubra tam-
bém os vãos nos telhados e 
calhas, que são locais onde os 
pombos costumam se abrigar 
e fazer ninhos.

Outros animais que 
a naftalina espanta
A naftalina espanta pom-

bos e praticamente todos os 
animais com seu cheiro forte, 
e é altamente recomendado 
mantê-la em locais de difícil 
acesso caso você tenha cães 
ou gatos em casa. Apesar de 
não matar, ela pode gerar 
uma intoxicação perigosa.

No geral, os mais afeta-
dos pelo odor forte e desagra-
dável são insetos como mari-
posas, traças e aranhas, além 
de ratos, morcegos, esquilos e 
gambás.

Você pode usar o recheio que quiser para fazer essa receita

Há controvérsias se o método é realmente eficaz ou pode até piorar o 
problema, já que o produto não deixa de ser tóxico e nocivo à saúde
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A roupa preta é uma peça 
básica que todos têm pelo me-
nos uma peça, mas ao vesti-la 
e se despedir do seu animal-
zinho de estimação para sair, 
o que acontece? Ela está co-
berta de pelos! A sua peça de 
roupa escura nem parece mais 
preta, então como fazer para 
tirar pelo de roupa preta?

Resolver isso não é tão 
difícil, então pode continuar 
brincando e amando os seus 
bichinhos e usando o pretinho 
básico, com essas dicas rápi-
das e fáceis você nunca mais 
terá que se preocupar.

Nove dicas para 
tirar pelo de 
roupa preta rápido
As roupas pretas parecem 

que são um ímã de pelos, que 
acabam ficando super eviden-
tes. Escovar os bichinhos com 
certa frequência e passar o 
aspirador pela casa ajudam a 
reduzir a quantidade de pelos, 
que podem acabar parando na 
roupa, mas não evita isso que 
aconteça.

Para tirar pelo de roupa 
preta de vez veja essas dicas 
rápidas, que vão fazer toda 
a diferença na aparência das 
suas roupas.

Esponja de cozinha
Sim, você não leu errado: 

a esponja de cozinha é uma 
grande aliada na hora de tirar 
pelo de roupa preta. Para isso, 
basta deixar a esponja úmida 
e passar por cima da área co-
berta por pelos, sempre com a 
parte macia para não danifi-
car o tecido, com movimentos 
suaves de cima para baixo.

Conforme for passando, 
eles vão se soltando da rou-
pa e grudando na esponja. Se 
forem muitos, tire o excesso 

Nove dicas para tirar pelo de roupa preta
Para tirar pelo de roupa preta de vez conheça algumas dicas rápidas e práticas

e mantenha a esponja úmida. 
Para esse método é importan-
te que a esponja seja nova, ou 
somente usada para isso, para 
garantir que ela não levará 
resíduos nem para a sua rou-
pa e nem para a louça lavada.

Lâmina de barbear
Essa dica é bem simples, 

e com ela você vai “depilar” 
os pelos da sua roupa. Brin-
cadeira à parte, esse método é 
bem efetivo.

Pegue uma lâmina nova 
e vá passando onde os pelos 
estão e eles vão saindo. Fique 
atento para não rasgar a rou-
pa, pois se trata de um objeto 
cortante. Passe com bastante 
cuidado.

Fita adesiva
Este material adesivo é 

uma ótima maneira de tirar 
pelo de roupa preta. Para tal, 
é só enrolar um pedaço de fita 
nos dedos da mão, com a par-
te da cola virada para fora, e 
dar leve batidas na parte co-
berta por pelos.

A cola da fita vai grudar 
nos fios e, assim, limpar a sua 
peça de roupa. Quando per-

ceber que a fita está cheia, 
troque por um pedaço novo, 
para que eles não voltem para 
a roupa.

Rolo adesivo 
tira-pelo
Atualmente no mercado, 

é possível encontrar uma item 
específico para a remoção 
desse tipo de sujeira das rou-
pas. O design dela é pensado 
para tirar mais pelos de uma 
vez, os removendo totalmen-
te, e pode ser usado em todos 
os tipos de tecido.

Essa é a maneira mais 
prática, que funciona na mes-
ma lógica da fita adesiva na 
mão.

Pedra-pomes
Muito comum em salões 

de beleza e usada por muitas 
mulheres para deixar os pés 
macios e lisinhos, a pedra-po-
mes também pode tirar pelo 
de roupa preta. Este método 
exige cuidado, por se tratar 
de uma material muito áspero 
e agressivo.

Ela não pode ser utilizada 
em tecidos delicados, como lã 
e seda. Se sua roupa não for 
nesses tecidos, pressione-a 
levemente contra a roupa e 
faça movimentos de cima para 
baixo.

Luva de látex
As luvas que você usa 

para a faxina e para lavar a 
louça tem uma nova utilida-
de na sua casa: tirar o pelo 
da roupa preta. Pode parecer 
incomum, mas ele é muito efi-
ciente e extremamente sim-
ples.

Vista a luva e passe na 
região onde os fios estão, de 
cima para baixo. Todos eles 
ficarão presos na luva e o me-
lhor, sem precisar de nada 

mais. E se você deseja ter uma 
solução rápida na bolsa, mas 
não quer carregar por aí uma 
luva, basta uma pedaço dela.

Água
Às vezes você chega em 

algum compromisso e está 
com os vestígios do seu bi-
chinho na roupa. Para não 
ter mais problemas como isso, 
use essa dica incrível, rápida 
e simples.

Vá ao banheiro e molhe 
as mãos, dê uma sacudida 
para tirar o excesso de água e 
passe na roupa de cima para 
baixo em movimentos re-
tos. Quando a mão ficar com 
muitas penugem, molhe-a de 
novo e repita o processo. Se 
ainda assim não resolver to-
talmente, mude a direção dos 
movimentos.

Escovinha
As escovinhas de cerdas 

macias te ajudam a tirar o pelo 
da roupa preta sem o menor 

problema. Podem ser aquelas 
escovinhas de unha, que são 
pequenas para levar na bolsa 
e costumam ser muito macias. 
Passe a escova em movimen-
tos retos de cima para baixo 
e os veja serem varridos para 
fora da sua roupa.

Máquina de lavar
Se mesmo logo depois 

de lavadas, suas peças conti-
nuam cheias de fios, pode ser 
que você não esteja lavando a 
roupa corretamente.

Antes de colocá-las na 
máquina, tire o excesso de 
pelo das roupas. Além disso, 
lave as claras separadas das 
escuras e adicione um pouco 
de vinagre branco com o de-
tergente na hora da lavagem. 
O vinagre atua na remoção 
dos pelos e auxilia a tirar o 
cheiro dos bichos da roupa.

Lembre-se também de 
limpar o filtro da sua máqui-
na, que quando cheio pode 
passar sujeira para outras pe-
ças de roupa.

Para esse método é importante que a esponja seja nova, ou somente 
usada para isso, para garantir que ela não levará resíduos nem para a 
sua roupa e nem para a louça lavadaA cola da fita vai grudar nos fios e, assim, limpar a sua peça de roupa

A pedra-pomes não pode ser utilizada em tecidos delicados, como lã e 
seda. Se sua roupa não for nesses tecidos, pressione-a levemente con-
tra a roupa e faça movimentos de cima para baixo

Pode continuar brincando e amando os seus bichinhos e usando o preti-
nho básico, com essas dicas rápidas e fáceis você nunca mais terá que 
se preocupar
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Tempo de Preparo 20 mi-
nutos

Tempo de Cozimento 15 
minutos

Tempo Total 35 minutos
Porções 1 porção de 400 

gramas +-

Ingredientes
1 xícara de flocos de mi-

lho (o natural, sem açúcar)
1/2 xícara de sementes de 

girassol
1/2 xícara de sementes de 

abóbora
1/2 xícara de linhaça 

dourada
1/4 xícara de chia
2 colheres de sopa azeite 

de oliva
1 colher de sopa ervas de 

Provença (ou o mix de ervas 
de sua preferência)

1/4 xícara gergelim (op-

Que tal deixar sua co-
zinha com mais frescor uti-
lizando ervas aromáticas na 
decoração e, claro, na comi-
da? E se além de prático for 
também muito lindo? Apren-
da como cultivá-las apenas 
com água, sem terra, bagunça 
e com visual super clean.

Como plantar 
ervas aromáticas 
na água
Antes de iniciarmos a 

nossa lista das melhores ervas 
para esse plantio, vamos ver 
juntos como fazer:

Esterilize o vaso, garrafa 
ou frasco de vidro com álcool 
absoluto ou – se o vidro su-
portar – com água fervendo;

Coloque água da pia no 
frasco. Se a qualidade da água 
não for boa, a exemplo da 
água salobra, use a mineral;

Corte 1 cm da base da 
erva e coloque no vaso;

Lave o frasco 1 vez por se-
mana, renovando a água sem-
pre que necessário;

Se quiser que as raízes 
saiam mais rapidamente, co-
loque em um pouco de água 
morna, alguns pedaços de 
salgueiro e deixe por toda a 
noite. Pela manhã, troque a 
água do vaso por essa.

Ervas para 
cultivar na água
Veja agora quais são as 

melhores ervas aromáticas 
para cultivar em recipientes 
com água.

Alecrim
O alecrim gosta de sol, 

então deixe-o perto da janela. 
Sua base, mais lenhosa, leva 
algum tempo para enraizar, 

Como fazer granola salgada
cional)

2 colheres de sopa tempe-
ro lemon pepper (opcional)

1 colher de sopa gersal 
(opcional)

Modo de preparo
Em uma forma antiade-

rente, espalhe o azeite. Pré 
aqueça o forno a 160 - 180 
graus (vai depender da potên-
cia do seu forno).

Antes de misturar todos 
os ingredientes, vamos dar 
uma “leve” triturada nos flo-
cos de milho, pra deixá-los 
menorzinhos. Feito isso, junte 
todos os ingredientes na for-
ma e mexa com uma colher.

Leve ao forno (importante 
estar baixo) por 10 minutos. 
Mexa para dar uma espalha-
da e deixe por mais 5 minutos 
até que fique crocante.

Antes de misturar todos os ingredientes, dar uma “leve” triturada nos 
flocos de milho, pra deixá-los menorzinhos

10 plantas aromáticas que não precisam de terra para crescer
Cultive essas 10 plantas usando apenas água e uma base de vidro

mas quando está firme, seus 
brotos vêm com força total, 
rapidamente.

Sálvia
A melhor época para fa-

zer o plantio da sálvia é a 
primavera. Corte as estacas 
e coloque em água. Ela gosta 
de luminosidade e tem muita 
propensão a cultivar mofo, 
então coloque também perto 
da janela.

Hortelã pimenta
Super fácil de cultivar, é 

só colocar as estacas na água 
que ela irá enraizar. Ela é 
muito bonita e aromática, 
rica em mentol que dá uma 
sensação de frescor na pele e 
na língua. Ideal para sucos e 
outras receitas.

Estragão
Se o seu objetivo é usar o 

estragão em saladas, cultive 
o russo, mas se for somen-
te como tempero, escolha o 
francês. Para cultivá-lo, co-
loque alguns talos em água, 
perto da janela que logo irá 

começar a criar as raízes.

Manjericão
O manjericão também 

cria raízes facilmente, basta 
colocar estacas na água, antes 
do período de floração, per-
to da janela. Além se muito 
cheiroso, ele fica bem cheio e 
vivo.

Hortelã verde
Não é tão refrescante 

quanto a hortelã pimenta, 
mas pega muito fácil, criando 
uma rica folhagem.

Tomilho
Fica lindo na decoração, 

por causa das suas folhas di-
ferentes, que compõem super 
bem com outras texturas e 
tamanhos. Pegue as estacas 
ainda verdes, de preferência 
na primavera, e coloque na 
água. Quando as raízes nas-
cerem, corte a estaca para es-
timular os brotos.

Orégano
Muito simples de cultivar, 

ela enraíza facilmente, sen-
do uma delícia nas receitas e 
muito delicada na decoração.

Bálsamo de limão 
ou ervas dos gatos
Essa é uma querida! Além 

de espantar insetos indese-
jados e atrair borboletas e 
os gatos, ela serve para fazer 
um chá calmante maravilhoso 
e dá lindas e delicadas flores 
brancas.

Corte os talos na prima-
vera e coloque na água, perto 
da janela. Depois de um mês, 
as raízes estarão se desen-
volvendo. Deixe-a perto da 
janela e se lembre de sempre 

trocar a água.

Stevia
Sim, o adoçante é feito 

com essas folhinhas e você 
pode cultivá-la em casa. Co-
loque algumas estacas na 
água, perto da janela. Se de-
sejar, pode usar suas folhas 
em chás e sucos!

Vasos com 
ervas e água
Agora, um pouquinho de 

inspiração!
Garrafas de formatos e 

cores diferentes dão um ar 
mais lúdico ao seu cultivo. 
Viu como as raízes ficam lin-
das?

Esterilize o vaso, garrafa ou frasco de vidro com álcool absoluto ou – se o vidro suportar – com água fervendo

Lave o frasco 1 vez por semana, 
renovando a água sempre que ne-
cessário

Corte 1 cm da base da erva e coloque no vaso


