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PEQUENOS 
ATOS,

GRANDES
MUDANÇAS.

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

disposição final ambientalmente adequada.

   COMO SEPARAR OS SEUS RESÍDUOS?

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

   PAPÉIS E PAPELÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.bentogoncalves.rs.gov.br

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

ou Fala Cidadão 0800 9796866.

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS ORGÂNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENTO GONÇALVES

A Administração Públi-
ca Municipal com o apoio das 
Escolas de Pinto Bandeira, 
abriu campanha para arre-
cadar garrafas pet. O intui-
to da campanha é arrecadar 
garrafas para que sejam fei-
tos os enfeites de natal da 
cidade.  

Município faz campanha para 
arrecadar garrafas pet

De 30 de agosto a 30 de 
setembro as garrafas podem 
ser entregues na Escola Es-
tadual Professor José Panse-
ra, Escolas Municipais Barão 
de Mauá, Emilio Meyer e 
EMEI (Creche), na Secretá-
ria de Educação e Prefeitura 
Municipal.
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No próximo dia 29 de 
setembro acontece em Pin-
to Bandeira o I Festival de 
Coros de Canarinhos. Par-
ticiparão do evento coros de 
Bento Gonçalves , Farroupi-
lha e o Coro de Canarinhos 
de Pinto Bandeira, este es-
tará fazendo sua segunda 
apresentação. A primeira 
aconteceu em 17 de agosto, 
no III Encontro de Coros 
Infanto-Juvenil do Colégio 
Scalabriniano Nossa Senho-
ra Medianeira. 

1º Festival de Coros de Canarinhos 
acontece no próximo dia 29

O Coro de Canarinhos de 
Pinto Bandeira iniciou suas 
atividades em maio deste 
ano. As aulas são ministra-
das pelo professor e maestro 
Celso fortes e acontecem se-
manalmente às quintas-fei-
ras para alunos da Rede Mu-
nicipal e Estadual de ensino  
do Município. Atualmente 
são vinte e dois inscritos. A 
proposta de trabalho consis-
te em possibilitar aos alunos 
de Pinto Bandeira, ativida-
des de contraturno escolar.

No último sábado, dia 15, 
as Escolas Municipais Ba-
rão de Mauá e Emílio Meyer 
reuniram seus alunos para 
atividades em um momento 
de integração com a cultura 
gaúcha. As atividades acon-
teceram na EMEF Barão 
de Mauá. Após a acolhida 
aos alunos e profissionais da 

Aconteceu no último do-
mingo, 16, o 1º Torneio da 
Bríscola em Pinto Bandeira. 
28 duplas do Município se 
inscreveram. Os vencedores 
ganharam troféus, medalhas 
e um valor em dinheiro que 
foi doado pelo próprio Salão 
Paroquial. O evento iniciou 
às 11h, com almoço tradicio-
nal no Salão Paroquial e en-
cerrou as 18h. 

Categoria 
repescagem
1º lugar: Célio Ferrari e 

Dionisio Ferrari
2º lugar Alcir Ferrari e 

Gilmar Massoco
3º lugar Geraldo Possa e 

Célio Marchetto
4º lugar Olivar Bettoni e 

Antonio Massignam

Categoria 
perdedores
1º lugar Enio Fachin e 

Rodrigo Rubbo
2º lugar Airton Giaco-

moni e Constantino Da Cam-
po

3º lugar Aristides Da 
Campo e Vitorino Chimello

4º lugar Daniel Marini 
Pavan e João Pedro Possa

5º lugar Deonei Lai-
kowski e Vitorino Marchetto

6º lugar Sérgio Leôncio e 
Generiono Da campo

Categoria 
vencedores
1º Lugar Danilo Parisot-

to e Elias De Toni
2º lugar Justino Ferrari e 

Roberto Trivilin
3º lugar Gildo Tumelero 

e Antenor Ballestrin
4º lugar Osvaldo De Toni 

e Irineu De Toni
5º lugar Ademir De Toni 

e Nelson De Bortoli
6º lugar José da Campo e 

Vitorino Marchetto
7º lugar Olir De Toni e 

Alcides Manara

A partir do dia 01 de 
outubro, os horários de va-
cinação da Sala de Vacinas 
da Unidade Básica de Saúde 
serão alterados. Todas as va-
cinas estão disponíveis pelo 

28 duplas 
participaram 
do torneio de 
bríscola

Unidade Básica de Saúde comunica  novos 
horários de vacinação

Sistema Único de Saúde às 
segundas-feiras, quartas-fei-
ras e sextas-feiras, das 9h às 
11h30 e das 13h00 às 16h, 
com exceção da vacina BCG, 
da vacina da Febre Amarela e 
da Tríplice Viral. Esta orga-
nização ocorre à validade dos 
frascos após abertos e para 
evitar desperdício dos frascos 
multi-doses.

Campanha 
vacinação sarampo, 
caxumba e rubéola
É importante lembrar 

que a rede pública de saúde 
disponibiliza gratuitamente 
a vacina Tríplice Viral para a 
população de 12 meses a 49 
anos de idade, de acordo com 

o esquema preconizado e para 
Profissionais de Saúde e de-
mais pessoas envolvidas na 
assistência à saúde hospitalar.

São considerados vacina-
dos: pessoas de 12m a 29 anos 
que comprovem duas doses de 
vacina com componente

sarampo/caxumba/rubé-
ola; pessoas de 30 a 49 anos 
que comprovem uma dose de 
Tríplice Viral; profissionais de 
saúde independente da idade: 
duas doses de Tríplice Viral.

Se você está dentro desta 
faixa etária traga sua carteira 
de vacinação para verificar e, 
se necessário, atualizar.

Dúvidas podem ser es-
clarecidas através do telefone 
3468 0083, com a equipe de 
enfermagem.

Alunos participam de atividades 
daSemana Farroupilha

EMEF Emílio Meyer, houve 
a audição do Hino Rio-Gran-
dense e a contação de histó-
rias com interação dos edu-
candos.

Houve ainda a tradicio-
nal ‘roda de chimarrão’ e 
apresentações enfatizando as 
belezas e riquezas da cultura 
gaúcha.

Os alunos da Rede Muni-
cipal e Estadual de Pinto Ban-
deira abrilhantaram a Semana 
da Pátria no distrito. A ceri-
mônia com hasteamento das 
bandeiras foi na última quar-
ta-feira (12) às 08h30min 
e contou com a presença de 
alunos para a sessão cívica. 
Alunos da EEEM Professor 

Rede municipal fez sessão 
cívica na quarta-feira

José Pansera e EMEF Emílio 
Meyer estiveram presentes. 
A EMEI de Pinto Bandeira 
participou representando o 
Projeto Valores, trabalhado 
pela escola no ano de 2018. E 
como encerramento alunos da 
EEEM Professor Jose Panse-
ra se apresentaram na quinta-
-feira (06).

Coro de canarinhos infanto-juvenil em sua primeira apresentação

Alunos do 1º ,2º e 3º ano da EEEM Professor José Pansera declamaram 
a poesia “Independência e Paz” de Isabel Soares

Alunos do 4º e 5º anos declamaram a poesia “A Pátria” de Olavo Bilac 
para colegas e professores

Alunos da EMEF Barão de Mauá se apresentaram com roupas e música 
tradicionalistas

Crianças representando a tradição gaúcha durante hasteamento da 
bandeira do Estado
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O Sistema de Alerta para 
Monitoramento e Controle da 
Mosca-das-frutas em poma-
res de pessegueiros reiniciou 
na Serra Gaúcha e em Pe-
lotas. Este é o oitavo ano de 
monitoramento e o segundo 
na região. Tem como estra-
tégia principal apoiar o setor 
de produção do pêssego, por 
monitoramento e divulgação 
de boletins semanais, com 
orientação para a cultura que 
apresenta excelentes resul-
tados atualmente. A quanti-
dade colhida em Bento Gon-
çalves chega a 2,2 milhões de 
pêssegos, apenas para consu-
mo in natura.

No fim do mês de agosto 
foi feita a primeira reunião 
de monitoramento com a pre-
sença das instituições par-
ceiras e a divulgação dos bo-
letins informativos da região 
de Pelotas e da Serra Gaúcha. 
Esta é uma iniciativa da Em-
brapa Clima Temperado de 
Pelotas, e da Embrapa Uva 
e Vinho de Bento Gonçalves, 
em conjunto com a Univer-
sidade Federal de Pelotas, 
Sindicato das Indústrias de 
Doces e Conservas Alimentí-
cias de Pelotas, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Pe-
lotas, Secretarias Municipais 
de Agricultura dos municí-
pios e com o apoio do Institu-
to Federal do Rio Grande do 
Sul (IFRS) Campus de Bento 
Gonçalves. 

As estações de monitora-
mento do comportamento da 
mosca-das-frutas continuam 
em quatro áreas, onde em 
cada estação foram instaladas 
dez armadilhas para a Anas-
trepha fraterculus (Mosca sul 
americana), cinco para Gra-
folita (a Mariposa oriental) e 
outras cinco para a Ceratitis 

 Embrapa reinicia alerta para monitorar      insetos-praga na Serra Gaúcha
O alvo de atenção da nova temporada do Sistema de Alerta é a Mosca Ceratitis

Capitata (Mosca do mediter-
râneo).

Os pomares monitorados 
pelo Sistema de Alerta con-
tam com armadilhas e uso de 
proteína hidrolisada, tipo de 
armadilha que já estava em 
uso. Segundo informações, 
este ano será disponibilizada 
a Ceratrap para a captura da 
Anastrepha, pois tem maior 
eficiência em relação às de-
mais formulações com acesso 
no mercado. Para a captura 
de outras espécies de insetos-
-pragas são utilizadas arma-
dilhas com proteína sintética, 
que imitam o feromônio na-
tural.

Em entrevista com o 
Pesquisador Entomologis-
ta da Embrapa Uva e Vinho, 
Marcos Botton informou que 
o monitoramento é feito se-
manalmente. “Nas segundas-
-feiras o pessoal da Emater 
vai a campo, em pomares para 
buscar informações. Nas ter-
ças-feiras os dados são pro-
cessados. O sistema de aler-
ta semanal é divulgado nas 
quartas-feiras para os pro-
dutores. É um trabalho con-
tínuo e em equipe.” O Sitema 
de Monitoramento pode ser 
acompanhado via site, mas 

Botton ressalta que os pro-
dutores podem se cadastrar 
via WhatsApp para receber 
os dados semanais, ou pelo 
próprio site da Embrapa Uva 
e Vinho, onde também é feito 
um cadastro.

Na safra anterior durante 
o período de pós-colheita, a 
Grafolita teve presença mar-
cada, por isso os cuidados de 
prevenção são recomendados 
não somente em colheitas, 
mas sim em todos os períodos 
de desenvolvimento da cultu-
ra. A espécie é mais localiza-
da, depende de cada pomar. É 
importante ter um monitora-
mento próprio, não depender 
apenas do sistema de alerta. 
O produtor deve ter suas pró-
prias informações. Quando 
algo está acontecendo, o Si-
tema de Alerta inicia com os 
boletins para chamar atenção 
aos produtores. Esse ano ain-
da não houve incidência de 
Grafolita nos pomares.

“O foco este ano é na mos-
ca das frutas, como a mosca 
das frutas não respeita muito 
os vizinhos, isto é, se tiver um 
pomar doméstico abandona-
do e ou que os frutos não são 
usados, o local vira foco para 
a infestação de pomares co-
merciais. Por isso o sistema 
de alerta ajuda o produtor 
a rever a situação regional-
mente.” incluiu o pesquisador 
Botton.

A incidência da mosca 
nessa época está baixa, elas 
atacam normalmente próxi-
mo a colheita. Ainda é o iní-
cio do ciclo, então nessa épo-
ca algumas doenças podem 
complicar a produção, como 
a antracnose e a crespeira, 
que tem ocorrido em alguns 
pomares também. Já na época 
de flores inicia o período de 
cuidados com a podridão par-
da, que é uma das principais 

doenças.
As moscas-das-frutas 

produzem danos de grande 
proporção às culturas de fru-
tas. Os frutos atacados pelas 
moscas apresentam sinto-
mas bem característicos: em 
volta do local onde foi feita 
a postura aparece um halo 
com aproximadamente 2 cm 
de diâmetro e coloração es-
cura. Quando as larvas nas-
cem, este halo vai ficando 
com cor acastanhada devido 
ao apodrecimento da casca. 
É exatamente aí, sobre esses 
tecidos destruídos, que se de-
senvolvem certos fungos. A 
praga ataca preferencialmen-
te as frutas expostas ao sol. 
Por apresentar um ovipositor 
mais curto, a espécie C. ca-
pitata ataca apenas os frutos 
que se encontram em estágio 
de maturação mais avançado 
(maduros).

A região de Pelotas pro-
duz para conservas, e na Ser-
ra Gaúcha a produção é para 
consumo In Natura. Por isso 
a importância no manejo de 
pragas. Os pêssegos em con-
serva são levados para indús-
trias, e mesmo que uma parte 
esteja lesionada, às vezes é 
possível retirá-la e reaprovei-
tar a fruta. Mas os pêssegos de 
mesa acabam apodrecendo. O 
cuidado com produtos in na-
tura deve ser maior do que 
para processamento. Muitos 
produtores armazenam o pês-
sego, e se tem algum ataque 
de praga ou doença, acaba au-
mentando durante o período 
em que está armazenado.

É importante que os pro-
prietários reforcem os cuida-
dos, principalmente com po-
mares abandonados na região, 
que deveriam ser eliminados 
pois se tornam foco de novos 
ataques e doenças. “Outro 
ponto que procuramos ressal-
tar é o cuidado com descarte 
de frutas maduras, que deve 
ser feito em local adequado. 
Sugerimos que façam um 
local e que tenha cobertura 
de no mínimo 10cm de ter-
ra, para que larvas ou mos-
cas não possam sair. Alguns 
produtores fazem aplicações 
até mesmo no chão para que 
não voltem a aparecer após o 
descarte ou compostagem”, 
salientou.

Em cada município da 
Serra Gaúcha acontecerá o 
monitoramento de até cinco 
propriedades com intuito de 
obter informações da flutu-

ação populacional da praga. 
Além destas propriedades, fo-
ram incluídos dois pontos de 
controle em Bento Gonçalves, 
um localizado na Embrapa 
Uva e Vinho e outro no Ins-
tituto Federal do Rio Grande 
do Sul (IFRS). A grande no-
vidade para a Serra Gaúcha 
é a inclusão do município de 
Veranópolis que passará a ter 
propriedades acompanhadas 
também.

Como funciona
o sistema?
O Sistema de Alerta é 

realizado durante os primei-
ros três de dias de todas as 
semanas, até o final da safra 
do pêssego, que acontece em 
meados de janeiro. As infor-
mações de divulgação sobre 
a população desse inseto e 
as estratégias de controle 
da cultura são emitidas pela 
elaboração de boletins, que 
acontecem a partir de reuni-
ões onde esses casos são dis-
cutidos. Em cada unidade de 
observação existem estações 
meteorológicas que acompa-
nham dados climáticos como 
temperatura e chuva, pois a 
incidência das moscas pode 
ter relação com a variação 
climática. Os boletins são 
produzidos e contam com re-
comendações sobre monito-
ramento e ações de controle. 
Para a região de Pelotas os 
boletins são produzidos até 
o período mais tardio do pês-
sego, próximo às vésperas do 
Natal. Para a Serra Gaúcha 
os informativos seguem até 
o mês de fevereiro, quando 
a safra tardia das cultivares 
chega ao fim.

Os danos causados pelas 
moscas-das-frutas se devem 
principalmente ao fato de elas 
utilizarem os frutos para o 
seu desenvolvimento. As fê-
meas realizam a postura nos 
frutos e as larvas ao eclodi-
rem se alimentam da polpa, 
inviabilizando os frutos para 
consumo in natura e para a 
industrialização. Além desse 
dano, ao realizar a oviposição, 
a inserção do ovipositor nos 
frutos provoca o rompimen-
to da casca, possibilitando a 
entrada de microrganismos 
fitopatogênicos. Os pêssegos 
produzidos na serra são ba-
sicamente para consumo in 
natura, e excedentes de pro-
dução vão para conserva. A 
maioria da produção de fru-

Ceratitis capitata (mosca do mediterrâneo) é o foco de monitoramento 

Esta larva é completamente desenvolvida e mede cerca de 8 mm de 
comprimento, com uma coloração branco-amarelada
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 Embrapa reinicia alerta para monitorar      insetos-praga na Serra Gaúcha
O alvo de atenção da nova temporada do Sistema de Alerta é a Mosca Ceratitis

tas é de polpa branca. As va-
riedades que temos na Serra 
Gaúcha são: Chimarrita, PS 
10711, PS 25399, BRS Kam-
pai, Rubimel, BRS Fascínio, 
Della Nona, Eragil, Barbo-
sa, Chiripa, Charme, BR 01, 
BR03, Premier, Peach, entre 
outras.

O processo 
da mosca
Ovo: A fêmea encontra o 

local apropriado para intro-
duzir o ovipositor através da 
casca de mesocarpo. Após, faz 
movimentos para alargar este 
orifício e fazer uma câmara, 
que é onde ela coloca seus 

ovos (1 a 10 ovos ), dependen-
do do fruto. O ovo é alongado, 
tem 1 mm de comprimento e 
assemelha-se a uma pequena 
banana de coloração branca. 
São colocados verticalmente 
na câmara. O período de in-
cubação é de 2 a 6 dias.

Larva: Ao eclodir a lar-
va, ela entra no endocarpo, 
ou polpa e faz galerias em 
direção ao centro. Esta larva 
é completamente desenvol-
vida e mede cerca de 8 mm 
de comprimento, com uma 
coloração branco-amarela-
da, afilada na parte anterior, 
truncada e arredondada na 
posterior. Quando retiradas 
do seu ambiente, dobram o 

corpo e saltam.
Pupa: Quando acaba o 

período larvar, que varia de 
9 a 13 di8as, elas caem em 
solo e aprofundam-se de 1 a 
10 cm, transformando-se em 
pupa. Tem a forma de um pe-
queno barril, mede cerca de 
5 mm de comprimento e sua 
cor é marrom escura. O pe-
ríodo pupal varia de 10 a 12 
dias, no verão, e até 20 dias no 
inverno. Findo esse período, 
emergem os adultos.

Adulto: O adulto já é 
uma mosca que mede de 4 a 
5 mm de comprimento por 
10 a 12 mm de envergadura, 
e apresenta coloração predo-
minantemente amarela. Após 
o acasalamento, a fêmea fica 
alguns dias em processo de 
maturação dos ovos. Ao final 
do período de pré- oviposi-
ção, quando se alimenta de 
proteínas e carboidratos para 
produzir descendentes fér-
teis, duração que é de aproxi-
madamente 11 dias, procura 
frutos próximos à maturação. 
Localizado o fruto, caminha 
sobre ele, a fim de determinar 
o melhor local para a oviposi-
ção. A fêmea inicia a postura 
depois de 12 dias do acasa-
lamento e seu ciclo evolutivo 
completo é de 31 dias. Ela 
pode viver até 10 meses, co-
locando, nesse período, cerca 
de 800 ovos. Distingue-se fa-
cilmente o macho da fêmea, 
pois aquele possui, na fronte e 
entre os olhos, dois apêndices 
filiformes terminados em for-
ma de espátula.

As moscas-das-frutas 
produzem danos de grande 
proporção às culturas de fru-
tas. Os frutos atacados pelas 
moscas apresentam sinto-
mas bem característicos: em 
volta do local onde foi feita 
a postura aparece um halo 
com aproximadamente 2 cm 
de diâmetro e coloração es-
cura. Quando as larvas nas-
cem, este halo vai ficando 
com cor acastanhada devido 
ao apodrecimento da casca. 
É exatamente aí, sobre esses 

tecidos destruídos, que se de-
senvolvem certos fungos. A 
praga ataca preferencialmen-
te as frutas expostas ao sol. 
Por apresentar um ovipositor 
mais curto, a espécie C. ca-
pitata ataca apenas os frutos 
que se encontram em estágio 
de maturação mais avançado 
(maduros).

Em entrevista ao Che-
fe do escritório da Emater, 
Thompsson Didone, ele fo-
mentou a importância do 
cuidado com os pêssegos de 
acordo com a época do ano. 
“Os produtores devem ter 
cuidado com o manejo de 
plantas de cobertura de solo, 
raleio de frutos, a poda verde, 
seguir com o monitoramento 
de moscas das frutas e grafo-
lita e até mesmo realizar tra-
tamentos fitossanitários para 
o ataque de doenças e pra-
gas.” Ressaltou Didone.

Tanto Didone quanto 
Botton informaram que os 
cuidados com os patógenos 
que atacam os pessegueiros 
nessa época devem ser redo-
brados. As doenças fúngicas 
com maior incidência são: 
crespereira verdadeira, an-
tracnose e podridão parda. E 
de pragas como pulgões e co-

chonilhas.
Recomenda–se a coleta 

e ensacamento de frutos ca-
ídos, que devem ser enterra-
dos em seguida a, pelo me-
nos, 30 cm de profundidade. 
Pode-se ainda utilizar iscas 
tóxicas por meio da adição de 
inseticidas nas armadilhas de 
monitoramento. Nas áreas em 
que houver detecção de gran-
de quantidade de moscas, 
deve-se realizar aplicação de 
inseticida associado com pro-
teína hidrolisada (5%) ou me-
laço (10%), com jato dirigido 
ao terço superior da copa das 
plantas.

Para usar qualquer agro-
tóxico o produtor deve ter 
orientações de técnicos ou 
agrônomos especializados, 
tendo sempre Receituário 
Agronômico, o qual descreve 
dosagens, épocas de aplicação 
e carência; sendo que o manejo 
dos agrotóxicos e as aplicações 
devem ser feitas com o uso do 
Equipamento de Proteção In-
dividual (EPI) e, observando 
sempre a utilização de agrotó-
xicos registrados no Ministé-
rio da Agricultura e indicados 
para a cultura, respeitando 
dosagens de aplicação, carên-
cia e intervalo de segurança.

Fruto completamente atacado pelas larvas da mosca-das-frutas

Os frutos atacados pelas moscas apresentam sintomas bem caracte-
rísticos: em volta do local onde foi feita a postura aparece um halo com 
aproximadamente 2 cm de diâmetro e coloração escura
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O feijão é um prato que 
se faz no mínimo uma vez por 
semana. Veja como preparar 
de forma mais rápida.

O processo de desconge-
lar alimentos é delicado, visto 
que ao começar a voltar para 
seu estado normal o alimen-
to fica sujeito às bactérias do 
ambiente e podem estragar 
rapidamente. Por isso, vamos 
lhe mostrar as maneiras mais 
eficazes de descongelar feijão 
para que fique tão gostoso 
quanto estava no dia em que 
foi preparado.

Ter feijão congelado é 
uma mão na roda para fazer 
um almoço completo, delicio-
so e prático. Você só precisa 
fazer um arroz, uma saladi-
nha e descongelar seu feijão 
que já vai estar pronto para 

O refluxo atinge 20% das 
pessoas e ele aparece como 
azia, queimação no estômago, 
sensação de que a comida está 
voltando.  O refluxo é um pro-
blema que ocorre quando a 
válvula que fecha a passagem 
do esôfago para o estômago 
não funciona corretamente. 
Algumas coisas que você deve 
evitar:

Dormir de 
barriga cheia
Após uma refeição pe-

sada, a pior coisa é se deitar. 
Aguarde uma ou duas horas. 
Também evite atividade física 
puxada.

Evite alguns 
alimentos
Frituras, café, alho, fru-

tas cítricas, chocolate, toma-
te e gorduras aumentam a 
acidez do estômago e podem 
provocar refluxo.

Alimentos 
que ajudam
Uva, chá de ervas, maçã 

verde e manjericão combatem 

cheia de celulite, por exem-
plo.

Ela também ajuda a re-
mover todas as células mortas 
e promove a renovação celu-
lar. Assim, a sua pele passa a 
ficar mais limpa e renovada 
com apenas um produto.

Você sofre com pelo en-
cravado? Ao utilizar a bucha 
vegetal você dilata os poros e 
previne os pelos encravados, 
principalmente na região da 
virilha. A sua pele fica reno-
vada e muito mais macia. É 
um acessório para banho que 
oferece diversos benefícios 
para o seu corpo!

Ela também possui um 
efeito relaxante e proporcio-
na uma sensação de limpeza 
indescritível! Depois de sair 
do banho, nunca se esqueça 
de passar um creme hidratan-
te puro vegetal para ajudar na 
hidratação e na recuperação 
da pele.

Dicas de como usar 

Bucha vegetal: um esfoliante natural que melhora a circulação

4 melhores dicas para descongelar feijão e fazer render mais
comer.

Uma dica legal é fazer um 
panelão de feijão, temperado 
ou não, deixar esfriar e arma-
zenar em vários potinhos com 
porções suficientes para cada 
refeição. Muito mais pratici-
dade e agilidade na cozinha, 
sem abrir mão de comer bem! 

Agora, veja o que fazer quan-
do tirar cada porção d feijão 
do congelador. Algumas ma-
neiras para descongelar o fei-
jão na sua casa:

Na geladeira
O primeiro método para 

descongelar o feijão é dei-

xando o pote dentro de outro 
pode maior ou de um prato e 
deixar na geladeira para que 
descongele sozinho. Essa for-
ma leva mais tempo, então é 
ideal para quando for fazer o 
feijão depois de algumas ho-
ras ou no dia seguinte.

Em água
Para acelerar o processo 

de descongelamento na ge-
ladeira, coloque água dentro 
de um pote maior e então co-
loque o pote do feijão, bem 
fechado, dentro dessa água. 
Mantenha na geladeira ou, 
se não for por muitas horas, 
pode ficar em temperatura 
ambiente.

Na panela
Para quem tem mais 

pressa, a melhor forma de 
descongelar o feijão é colo-
cando-o direta na panela com 
um pouco de água. Como está 
pronto só vai precisar aquecer 
bem. Você pode guardar o fei-
jão cozido, mas sem tempero, 
e temperar apenas quando for 
esquentar, assim fica com sa-
bor mais fresquinho.

No micro-ondas
Se o seu feijão já esti-

ver temperado e você quiser 
aquecê-lo de uma forma ain-
da mais prática, com certe-
za o micro-ondas é a melhor 
escolha. Primeiro coloque no 
modo de descongelamento e 
depois para aquecer. Certifi-
que-se de que o feijão esteja 
em um recipiente próprio 
para micro-ondas.

Antes de usar a bucha, 
deixe que caia água quente 
para que suas fibras sejam 
amolecidas e assim, não ma-
chuquem a pele.

Para que a sua pele fique 
mais bonita, prefira sabone-
tes naturais, que não vão com 
compostos químicos, como os 
sabonetes da Orgânica, que é 
livre de parabenos e também 
contém pH Neutro.

Para aumentar a circula-
ção sanguínea do seu corpo, 
na hora do banho, faça mo-
vimentos circulares, sempre 
contínuos e firmes.

Se você sofre com a pele 
seca, você pode fazer movi-
mentos mais firmes para es-
timular as glândulas sebáceas 
que são fundamentais para a 
sua pele.

Se a sua pele for oleosa, 
a dica é usar uma loção ads-
tringente ou um sabonete 
esfoliante para manter a pele 
mais seca por mais tempo.

A bucha vegetal deve ser 

usada em dias alternados de-
vido a sua eficácia contra cé-
lulas mortas, ela pode deixar 
sua pele mais sensível se tiver 
o uso contínuo.

Como fazer?
Se você já tem ou conhece 

alguém que tenha uma árvore 
dessas buchas, basta seguir os 
passos abaixo:

Utilize uma tesoura para 
cortar o cabinho no qual ela 
se prende. Tenha cuidado, 
pois ao arrancar a bucha com 
a mão você correrá o risco de 
danificá-la. Retire a bucha e 
deixa-a em um lugar fresco e 
seco sobre uma folha de jor-
nal. Poucos dias depois as se-
mentes se soltarão. Guarde-as 
se quiser repetir o processo. 
A bucha está pronta para 
uso. Recomenda-se o uso por 
apenas um mês, consideran-
do que você deve deixá-la no 
sol todos os dias, para que ela 
seque e não tenha fungos.

Dicas: Observe a casca 
na hora de colher. Ela estará 
pronta para colheita quando 
o tom estiver em amarelo-
-castanho. Caso não queira 
esperar o processo natural 
que dura alguns dias, você 
também pode arrancar a cas-
ca e depois bater na bucha 
até que as sementes se sol-
tem.

A bucha pode ser usada 
também para lavar a louça. 
A bucha vegetal não risca e 
é mais difícil de ser contami-
nada do que uma esponja sin-
tética tradicional, de plástico 
poliuretano. Além disso, ela é 
um produto biodegradável e 
pode ser compostada. 

o refluxo.

Evite acidez
Coma menos produtos 

que aumentam a acidez es-
tomacal. Mastigar bem antes 
engolir também é importante 
para facilita a digestão.

Roupas confortáveis
A roupa não deve apertar 

o estômago. A pressão na re-
gião do abdômem pode pro-
vocar azia e má digestão.

Seja saudável
Dormir reclinado e não 

comer entre as refeições são 
duas medidas importantes. 
Não fumar e reduzir o con-
sumo de álcool também é 
importante para controlar a 
acidez e evitar o refluxo.

Alimentos
Alguns produtos devem 

fazer parte da sua alimenta-
ção diária: Duas ou três co-
lheres de vinagre de maçã du-
rante as refeições; água com 
limão antes do almoço e do 
jantar; chá de camomila duas 
ou três vezes ao dia.

Refluxo e seus incômodos, 
saiba como evitar

Antigamente, as pessoas 
sabiam aproveitar muito mais 
os recursos vindos da nature-
za. Hoje, com os avanços tec-
nológicos, ainda há pessoas 
que reconhecem esses bene-
fícios e não abrem mão deles.

Benefícios 

Se você não sabe, a bucha 
vegetal é um esfoliante natu-
ral e justamente por isso que 
ela auxilia na circulação san-
guínea, aumentando-a. Isso 
faz com que você diga adeus, 
de uma vez por todas, aquele 
aspecto de “casca de laranja” 
que a pele fica quando está 

Feijão congelado é um super quebra-galho no dia a dia, essas dicas são 
ótimas para economizar tempo e não perder nutrientes

A bucha vegetal é um esfoliante natural e justamente por isso que ela 
auxilia na circulação sanguínea, aumentando-a
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Basta manter uma série 
de cuidados, tanto internos 
como externos, para conse-
guir que nosso cabelo esteja 
saudável e nutrido e assim 
podermos reverter as pontas 
duplas.

É possível restaurar 
as pontas duplas 
sem cortá-las?
Claro que é! Primeira coi-

sa a fazer é tomar consciência 
do tratamento que damos ao 
cabelo para deixar para trás 
os maus hábitos que o dani-
ficam. Em segundo lugar, de-
vemos recuperar sua beleza… 
Mas, como podemos fazê-lo?

Tratamento de óleo 
de rícino e mostarda
Tratamento de óleo de 

rícino contra pontas duplas e 
quebradiças

As propriedades hidra-
tantes e regeneradoras do 
óleo de rícino e mostarda con-
tribuem para reparar os fios 
de cabelo danificados, selando 
e hidratando pontas duplas e 
quebradiças.

A contribuição significa-
tiva da vitamina E minimiza 
o impacto negativo da desi-
dratação e dos radicais livres.  
Assim, eles nos ajudam a 
manter o cabelo forte e bri-
lhante.

Ingredientes
3 colheres de sopa de óleo 

de rícino (45 g)
2 colheres de sopa de óleo 

de mostarda (30 g)
1 colher de sopa de azeite 

(16 g) (opcional)
 
Preparação
Adicione o óleo de rícino 

em uma tigela e misture com 

Como restaurar as pontas duplas sem cortar
o óleo de mostarda.

Misture os ingredientes 
até que estejam bem integra-
dos e, se desejar, combine-os 
com uma colher de sopa de 
azeite.

Modo de aplicação
Esfregue o tratamento 

sobre as pontas danificadas 
até que estejam completa-
mente cobertas.

Deixe-o atuar por 40 mi-
nutos e enxágue.

Repita a sua utilização 
todos os dias, por um mínimo 
de 3 semanas.

Tratamento de ovos, 
laranja e banana
Ao combinar ingredien-

tes como ovo, laranja e ba-
nana, podemos obter um 
condicionador 100% natural. 
Depois de aplicá-lo no cabe-
lo, ele regenera os fios dani-
ficados e alivia o excesso de 
secura.

Sua concentração de nu-
trientes essenciais revitaliza o 
cabelo baço e ajuda a reduzir 
a perda de cabelo.

Ingredientes
2 ovos
O suco de uma laranja
1 banana madura
Preparação
Bata dois ovos e misture 

com o suco de uma laranja e 
uma banana madura, previa-
mente esmagada.

Modo de aplicação
Esfregue o creme por 

todo o cabelo, concentrando-
-se nas pontas duplas e que-
bradiças.

Deixe-o agir por 30 mi-
nutos e enxágue.

Use, pelo menos, 3 vezes 
por semana.

Tratamento de 
abacate e óleo 
de argão
Tratamento de abacate 

contra pontas duplas e que-
bradiças

Este tratamento hidra-
tante e revitalizante nos aju-
da a selar as pontas frágeis e 
secas para dar ao cabelo uma 
aparência brilhante e saudá-
vel.

Seus ingredientes forne-
cem ácidos graxos, vitamina 
E e aminoácidos que ajudam 
a neutralizar as agressões so-
fridas no cabelo.

Ingredientes
1 abacate maduro
2 colheres de sopa de óleo 

de argão (30 g)
Preparação
Esmague a polpa de um 

abacate maduro e misture 
com o óleo de argão.

Modo de aplicação

Coloque o tratamento nas 
pontas do cabelo e deixe-o 
agir por 40 minutos.

Enxágue com água fria e 
repita o seu uso 3 vezes por 
semana.

Tratamento do 
mamão e óleo 
de coco
Ao combinar as enzimas e 

antioxidantes do mamão com 
os ácidos gordos do óleo de 
coco podemos obter um pro-
duto hidratante e condiciona-
dor, ideal para restaurar pon-
tas danificadas ou queimadas.

Ingredientes
2 fatias de mamão madu-

ro
2 colheres de sopa de óleo 

de coco (30 g)
Preparação
Esmague as fatias de ma-

mão maduro e misture com o 
óleo de coco.

Modo de aplicação
Aplique o tratamento do 

meio do cabelo até as pontas.
Deixe-o agir 40 minutos 

e enxágue.
Use, pelo menos, 3 vezes 

por semana.
Veja também: Remédio 

de coco, menta e canela para 
estimular o cabelo

Tratamento de 
manteiga de 
cacau, vinagre 
e limão
Tratamento de mantei-

ga de cacau, vinagre e limão 
contra pontas duplas e que-
bradiças

Em casa, você pode pre-
parar sua própria máscara de 
cabelo para hidratar e repa-

rar as pontas duplas e que-
bradiças.

Contém quantidades im-
portantes de vitamina E, áci-
dos gordurosos e antioxidan-
tes, que regeneram os cabelos 
danificados, deixando-o bri-
lhante e forte.

Ingredientes
2 colheres de sopa de 

manteiga de cacau (40 g)
3 colheres de sopa de vi-

nagre de maçã (30 ml)
1 colher de sopa de suco 

de limão (10 ml)
Preparação
Despeje a manteiga de 

cacau em uma panela e colo-
que-a para derreter no banho 
Maria.

Quando derretida, adi-
cione vinagre de maçã e suco 
de limão.

Remova tudo com um 
utensílio de madeira e remo-
va-o do fogo.

Deixe-o ficar à tempera-
tura ambiente, até que ele se 
solidifique.

Modo de aplicação
Pegue uma pequena 

quantidade do produto e apli-
que-o nas pontas dos cabelos.

Deixe-o 30 minutos e en-
xágue.

Use-o todos os dias, no 
mínimo por 3 semanas.

Se as pontas do seu ca-
belo estiverem duplas e de-
sidratadas, vá em frente e 
prepare qualquer um desses 
tratamentos para restaurá-
-las com ingredientes natu-
rais.

Em questão de dias, você 
começará a notar como elas 
melhoram sua aparência e o 
quão bom eles são para man-
ter o cabelo brilhante.

O abacate nos ajuda a selar as pontas frágeis e secas para dar ao cabelo uma aparência brilhante e saudável

Se as pontas do seu cabelo estiverem duplas e desidratadas, vá em frente e prepare qualquer um desses 
tratamentos para restaurá-las com ingredientes naturais
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Essa fruta é conhecida em 
todo o país e tem alta concen-
tração de vitamina C ajudan-
do na prevenção e no combate 
de gripes e resfriados. Tem 
um alto potencial terapêutico 
para pessoas com diabetes,  e 
pela alta concentração de an-
tioxidantes e ação no tecido 
adiposo.

Seus polifenóis e flavo-
nóides, como catequinas, an-
tocianidinas, flavonas e flavo-
nóis. Essas substâncias têm 
vários efeitos positivos para 
sua saúde, como a melhora e 

O tratamento da insônia 
pode ser feito com produtos 
naturais. Os óleos essenciais, 
compostos aromáticos extraí-
dos de plantas aromáticas são 
muito usados na aromaterapia. 
O óleo essencial de lavanda, 
um dos poucos que podem ser 
usados diretamente na pele é o 
queridinho. A planta promove 
o sentimento de confiança no 
próximo, e ainda alivia a insô-
nia, dor de cabeça e ajuda no 
tratamento da depressão. É 
possível usar o óleo essencial 
de lavanda em água de lençóis.

Como seu valor não é dos 
mais amigáveis, separamos 
uma receita natural pra ficar 
com a sua cara. E caso você 
não tenha insônia, saiba que 
não tem problema algum dei-
xar seu lençol cheirosinho.

Para o preparo da água de 
lençóis você vai precisar de

O ossobuco de vitela é 
cortado às rodelas juntamen-
te com os osso. Cada rodela 
que contém no centro um 
bocado de osso em forma de 
tubo, que contém o tutano 
e que não deve ser retirado. 
Essa receita italiana tem seu 
valor!

Ingredientes
6 colheres (sopa) de man-

teiga
Óleo
1.5kg de ossobuco
½ cebola picada
Tomilho a gosto
1 xícara de vinho tinto
½ xícara de caldo de le-

gumes
1 talo de salsão picado
1 cenoura picada
2 colheres (sopa) de ex-

trato de tomate
Flor de sal a gosto
Pimenta-do-reino a gos-

to
Farinha de trigo para 

polvilhar

Modo de Preparo
Derreta a manteiga e o 

Água de lençóis
Um frasco com borrifador 

em spray
Um frasco de vidro
90 ml xícara de água des-

tilada
30 ml de vodka / álcool de 

cozinha
10 gotas de óleo essencial 

de lavanda
Funil
Você consegue comprar 

facilmente água destilada em 
farmácias

Como fazer
Misture bem os ingredien-

tes líquidos no frasco de vidro. 
Com a ajuda do funil, transfira 
a mistura para o frasco com 
borrifador e feche bem. Pron-
to!

Sua água já está pronta 
para deixar a sua cama mais 
cheirosa e te ajudar a ter uma 
boa noite de sono.

Ossobuco ao vinho tinto

óleo em uma panela grande.
Leve o ossobuco para a 

panela e cozinhe bem, viran-
do, até que esteja dourado. 
Retire da panela e adicione a 
flor de sal e a pimenta do rei-
no a gosto. Na mesma panela, 
adicione a cebola, o salsão e 
a cenoura. Refogue rapida-
mente, polvilhe a farinha de 
trigo para engrossar e mexa 

até dourar.
Volte com o ossobuco.
Adicione o vinho, o caldo 

de legumes, o extrato de to-
mate e o tomilho, se quiser. 
Deixe cozinhar.

Quando o tutano do os-
sobuco estiver se soltando, 
retire novamente o ossobuco 
e processe o caldo restante 
para engrossar o molho.

Sirva com polenta para ressaltar o sabor

Bergamota ou tangerina, independente do 
nome os benefícios são os melhores

proteção da saúde cardiovas-
cular, a diminuição dos ní-
veis de inflamação no corpo, 
redução e controle de peso, 
melhora da função vascu-
lar em pessoas com diabetes, 
ajuda na prevenção contra 
câncer de mama, câncer de 
estômago, e contra doenças 
neurodegenerativas. Além de 
melhorar o fluxo sanguíneo 
para o cérebro e estimular o 
sistema imunológico, ajudan-
do a combater infecções.

Pesquisadores canaden-
ses descobriram que a berga-

mota contém uma substância 
que previne obesidade e pro-
tege contra diabetes do tipo 
2, aterosclerose, doença car-
díaca e derrame.

Geleia de bergamota
1 potinho pequeno 250 

ml;
4 bergamotas;
1/4 de copo água;
4 colheres de sopa açúcar.

Modo de preparo
Descasque as bergamotas 

e separe as cascas.
Bata 3 bergamotas e meia 

no liquidificador com a água. 
Separe a metade.

Lave as cascas, corte em 
pedacinhos e leve ferver para 
tirar a acidez, enquanto faz a 
geléia.  

Da metade da bergamota 
inteira, corte em pedacinhos.  

Na panela que vai fazer, 
coe com uma peneira a fruta 
batida. 

Adicione o açúcar, e os 
pedacinhos da bergamota 
e leve para ferver até redu-
zir bastante e ficar ponto de 
geléia.

Misture a casca e guarde 
em um pote de vidro.Além de melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro e estimular o sistema 

imunológico, ajudando a combater infecções

O óleo essencial de lavanda, um dos poucos que podem ser usados dire-
tamente na pele é o queridinho

Misture bem os ingredientes líquidos no frasco de vidro

Com a ajuda do funil, transfira a mistura para o frasco com borrifador e 
feche bem


