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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
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Estimular as crianças a 
explorarem a criatividade, 
despertá-las para o manuseio 
e aproveitamento de objetos e 
incentivá-las a interagir com 
amigos e familiares na hora 
de brincar. Essa foi a proposta 
do projeto Feito à mão, lança-
do neste mês de outubro, no 
distrito de Tuiuty, em Bento 
Gonçalves. Trata-se de uma ex-
posição que promove o resgate 
de brincadeiras e brinquedos 
antigos, concebida a partir de 
entrevistas com moradores da 
terceira idade das localidades 
pertencentes ao Vale do Rio das 
Antas, entre os meses de abril e 
julho de 2018. Nessa pesquisa, 
foram identificados cerca de 30 
brinquedos ou brincadeiras que 
faziam parte dos momentos de 
lazer das crianças no interior da 
Serra Gaúcha  cerca de sessen-
ta a cem anos atrás. Um núme-
ro expressivo se considerarmos 
que era época em que as crian-
ças contavam desde muito cedo 
como força de trabalho em suas 
famílias. As informações cole-
tadas mostram que os poucos 
momentos livres de atividades 
domésticas e de trabalhos na 
roça eram aproveitados inten-
samente pelas crianças.

Essa forma de brincar, 
aproveitando plenamente o 
momento de lazer e exploran-
do objetos e a natureza, foi 
compartilhada com estudantes 
da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Ângelo Salton, 
em Tuiuty, e da Escola  Muni-
cipal de Ensino Fundamental 

Exposição resgata e valoriza brinquedos antigos
Projeto Feito à Mão circulou no mês de outubro em escolas do distrito de Tuiuty, promovendo integração entre 
gerações e contato de estudantes com brinquedos artesanais

Senador Salgado Filho, na co-
munidade de São Valentim. As 
escolas receberam, além da ex-
posição, oficinas de brinquedos  
e brincadeiras, nas quais entre-
vistados do projeto confeccio-
naram brinquedos antigos com 
os alunos, mostraram como 
brincar com os brinquedos da 
exposição e ensinaram cantigas 
de roda e  brincadeiras.

Na Escola Ângelo Salton a 
atividade resultou na confecção 
de petecas, bonecas de pano e 
no jogo de tabuleiro trilha, fei-
to com papelão e tampinhas de 
garrafa. Na Escola Senador Sal-
gado Filho as crianças também 
se envolveram na montagem de 
uma peteca e demonstraram in-
teresse especial por brinquedos 
como a perna de pau e o pirlo, 
como era chamado no dialeto 
italiano uma espécie de pião 
feito com carretéis de linha, que 
antigamente eram de madeira. 
A visita da exposição também 
oportunizou brincadeiras como 
o caçador, ciranda-cirandinha, 
ovo-choco, e passa-anel, que na 
versão resgatada era com uma 
pedrinha e diziam para segurar 
as mãos bem apertadas para o 
passarinho não escapar. Foram 
atingidos cerca de 150 alunos 
de jardim a quinto anos.

 Nas crianças o que seu viu 
foram olhos arregalados e mui-
ta curiosidade, com o despertar 
para um novo mundo de possi-
bilidades, tão diferente daquele 
que costumam ver nas telas de 
celulares, computadores e ta-
blets. Nas participantes da co-

munidade que guiaram as ofici-
nas, registrou-se sorrisos largos 
de satisfação, com a emoção de 
retornarem a doces lembran-
ças do passado e pelo orgulho 
de dividirem suas experiências. 
“Sinto-me agradecida por ter a 
oportunidade de passar adiante 
minha experiência em momen-
to junto às crianças”, comenta 
Joraci de Mozzi Andreis, 74 
anos. “Não imaginava que as 
crianças se interessariam por 
esses brinquedos tão simples e 
fiquei muito feliz ao ver que as 
elas gostaram e se divertiram”, 
acrescenta Gelsa de Mozzi To-
masi, 76 anos.

E o projeto foi além do pla-
nejado. As professoras aprecia-
ram a ideia de tal modo que es-
tenderam o tema às atividades 
de sala de aula. Na escola Sena-
dor Salgado Filho, inclusive, foi 
lançado um desafio aos alunos: 
confeccionar em casa, com os 
familiares, uma boneca de pano, 
a partir das referências de cada 
família. Para a professora So-
lange Benati, da escola Senador 
Salgado Filho, o projeto Feito à 
Mão é uma iniciativa muito im-
portante ao incentivar as crian-
ças a usarem a criatividade e 
por deixar registrados os brin-
quedos antigos para que futu-
ras gerações possam ter conhe-
cimento sobre eles. A diretora 
da escola Ãngelo Salton, Olivia 
Pietroski, destaca a importân-
cia de trazer às crianças essa 
experiência para que percebam 
a diferença entre a infância que 
elas têm e a que seus pais e avós 
tiveram, no sentido de valoriza-
rem mais os brinquedos e não 
os tratarem como descartáveis, 
perdendo logo o interesse por 
eles diante de tantas opções.

Para Fernanda Tomasi, 
uma das idealizadoras, o pro-

jeto Feito à Mão, emociona por 
valorizar as pessoas e suas his-
tórias. “Colocar os vovôs e vovós 
na frente das crianças é sempre 
especial e gratificante pois ve-
mos a interação tão natural que 
ocorre entre eles”. Fernanda 
também se surpreendeu com 
o interesse e a curiosidade das 
crianças sobre os brinquedos 
da exposição. “Elas brincaram 
muito e  não pararam de fazer 
perguntas a respeito do funcio-
namento das peças”, relata.

O projeto Feito à Mão é pa-
trocinado pelo Fundo Municipal 
de Cultura de Bento Gonçalves, 
com produção cultural de Le-
nise Miorando, pela empresa 
Triângulo da Produção Cul-

tural, e pesquisa realizada por 
Fernanda Tomasi.  O momento 
das entrevistas foi gravado, re-
sultando em um audiovisual de 
cerca de dez minutos, preser-
vando, sobretudo, a memória 
oral local. Uma amostra pode 
ser conferida em https://youtu.
be/nbOd8x3MoM0. A exposi-
ção está à disposição, mediante 
interesse e agendamento, para 
visitar outras escolas de Bento 
Gonçalves. Mais informações 
podem ser obtidas com as ide-
alizadoras do projeto, Lenise e 
Fernanda, pelos e-mails fer_to-
masi@hotmail.com  e triangu-
locultural@gmail.com ou tele-
fones: (54)98114-4290 e   (54) 
99124 7753.

Estudantes com a Joraci de Mozzi Andreis, ao final da oficina, com as petecas confeccionadas

Alunos da Escola Angelo Salton jogando trilha

Estudantes da Escola Senador Salgado Filho jogando o tabuleiro ludo 
com a entrevistada JoraciCrianças da Escola Senador Salgado Filho divertindo-se com o jogo do 

triângulo e suas bolinhas de gude

Estudantes assistindo trechos das entrevistas feitas com os moradores, 
no audiovisual produzido pelo projeto.
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Na manhã desta quinta-
-feira, dia 18 de outubro, a 
proposta do novo Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático 
para uva (ZARC Uva) para os 
estados do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina foi validado 
pelo setor produtivo durante 
reunião técnica na Embrapa 
Uva e Vinho, em Bento Gonçal-
ves (RS). A nova versão irá con-
templar todos os municípios 
dos estados, com exceção dos 
localizados na região litorânea, 
devido às condições de elevada 
umidade e alta favorabilida-
de para incidência de doenças 
fúngicas.

As primeiras portarias do 
ZARC Uva, publicadas para a 
safra 2005/2006, abrangiam   
os estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Bahia e Pernam-
buco, com critérios específicos 
para cada estado. Já a nova 
versão do ZARC Uva, que de-
verá ser publicada pelo Minis-
tério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) até 
o final do ano, desenvolvida 
pela Embrapa, unificou os cri-
térios apresentados. “A partir 
das diferentes variáveis, foram 
considerados como principais 
riscos climáticos as ocorrências 
de geadas e secas, padronizan-
do assim, os índices climáticos 
para todo o Brasil”,  sintetizou 
Marco Antônio Fonseca Con-

Validado o novo Zoneamento Agrícola de Risco      Climático da uva para o RS e SC

ceição, coordenador do ZARC 
Uva e  pesquisador da Embrapa 
Uva e Vinho.

Na sua avaliação, os cri-
térios e as variáveis utilizadas 

atualmente para essa unifica-
ção exigiram uma simplifica-
ção para abranger o território 
nacional, com especificidades 
para cada região que serão de-
talhadas na nota técnica que irá 

acompanhar a Portaria. Estão 
sendo considerados três tipos 
solos, cinco tipos de cultivares 
(variando de precoces a tardias) 
e a segmentação por municí-
pios, considerando as variáveis 

climatológicas. “No futuro, 
acreditamos que as proprieda-
des possam ser georreferencia-
das e, dessa forma, seja possível 
calcular o risco específico para 
cada local”, detalhou Concei-
ção, que contou com a partici-
pação da pesquisadora Maria 
Emília Borges Alves na força 
tarefa para a implementação do 
ZARC Uva.

Para Antônio Conte, as-
sistente Técnico Estadual em 
Fruticultura da Emater-RS/
Ascar, a proposta atende as ex-
pectativas pois irá enquadrar 
todos os municípios, mesmo 
aqueles que já estavam produ-
zindo e não estavam contem-
plados. “É um início, a próxima 
etapa será atender as especifi-
cidades de cada região”, com-
plementou.

Para Luís  Balduíno Gon-
çalves, coordenador técnico da 
Análise de Risco do MAPA, a 
expectativa da publicação do 
zoneamento da uva é bastan-
te grande, pois é a primeira 
cultura perene que está sendo 
revisada. A nova metodologia 
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ZARC: 22 anos avaliando riscos da lavoura*

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) é um 
instrumento de política agrícola e gestão de riscos na agricul-
tura. O estudo é elaborado com o objetivo de quantificar os 
riscos relacionados aos fenômenos climáticos adversos que 
podem ocasionar perdas na produção.

Na realização dos estudos de ZARC são analisados os 
parâmetros de clima, solo e ciclos de cultivares, a partir de 
uma metodologia validada pela Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa) e adotada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O resultado 
do estudo é publicado por meio de Portarias da Secretaria 
de Política Agrícola do MAPA, por cultura e Unidade da Fe-
deração.

O ZARC foi publicado pela primeira vez na safra de 1996 
para a cultura do trigo. Atualmente, os estudos de Zoneamen-
tos do MAPA já contemplam 25 Unidades da Federação e 
mais de 40 culturas divididas entre espécies de ciclo anual e 
permanente, além do ZARC para o consórcio de milho com 
braquiária.

Atualmente, a tecnologia é uma das mais importantes 
ferramentas utilizadas pelos sistemas bancário e securitário 
para concessão de créditos e avaliação de seguro rural, in-
cluindo o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
(Proagro).

*Informações com bases no site do MAPA (http://www.
agricultura.gov.br/assuntos/riscos-seguro/risco-agropecuario/
zoneamento-agricola).

utilizada, que leva em consi-
deração os tratos culturais, em 
especial a brotação, irá resol-
ver a principal reclamação dos 
produtores na hora de buscar o 
financiamento, pois a anterior 
somente considerava os perío-
dos de plantio o que em muitos 
casos impedia o financiamento. 
“Com certeza a classe produ-

tiva será atendida e o modelo 
poderá auxiliar as outras cultu-
ras”, avaliou.

“A Embrapa está disponi-
bilizando o ZARC Uva. Agora 
é importante que o setor ajude 
a consolidar e a refinar essa fer-
ramenta, ajustando à realidade 
da viticultura”, pontuou o chefe 
de Pesquisa e Desenvolvimen-

to da Embrapa Uva e Vinho, 
Adeliano Cargnin, que coor-
denou o evento. Ele destacou 
a importância do ZARC como 
uma ferramenta confiável e se-
gura para todo o setor agríco-
la, que desde 1996 está sendo 
utilizada. No caso específico da 
cultura da uva, ele ainda citou 
como importantes parâmetros 
a serem considerados o Zonea-
mento de Aptidão para a cultu-
ra e também o Terroir, no caso 
do vinho.

Estiveram presentes no 
encontro representantes da 
Embrapa, Ibravin, Fecovinho, 
Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Irrigação do RS, 
Emater/Ascar-RS, Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul, 
Agavi, Senar, Secretarias e pre-
feituras municipais, Sindicatos 
Rurais, Vinícolas e viveiristas.

Segundo José Eduardo 

Monteiro, pesquisador da Em-
brapa Informática Agropecu-
ária e coordenador geral do 
ZARC, agora as informações 
serão consolidadas e o relatório 

final elaborado para envio ao 
Ministério da Agricultura para 
publicação da portaria no Diá-
rio Oficial da União até o final 
do ano.
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Você sabia que um lar bem 
asseado diminui a probabili-
dade de alergias e problemas 
respiratórios? Porém, nem 
sempre você consegue garantir 
facilmente que a sua casa fique 
perfeita: alguns espaços, como 
os tetos e as paredes, costumam 
ter alguma umidade devido ao 
desenvolvimento em excesso de 
mofo. A presença desse fungo 
pode estar na origem daquelas 
manchas escuras que são nada 
fáceis de eliminar… até hoje!

Sal de cozinha
Esse ingrediente garante 

uma fácil absorção da umida-
de, criando uma barreira de 
proteção contra o seu desen-
volvimento. O sal da cozinha 
é poderoso, porque consegue 
retirar até as manchas mais 
difíceis. Para utilizá-lo, basta 
seguir esses passos: 1. Coloque 
1kg de sal num recipiente lar-
go.; 2. Coloque esse recipiente 
no meio dos espaços mais úmi-
dos da sua casa; 3. Mude o sal 
quando o seu tom escurecer: 
essa mudança é um sinal de que 
o ingrediente não vai conseguir 
absorver mais nada.

Farinha de mostarda
Graças às suas qualidades 

desinfetantes e antimicóticas, 

É fácil se livrar da umidade! 
Sabia que o sal de cozinha, a farinha de mostarda e o vinagre bran-
co são excelentes aliados contra o mofo?

a farinha de mostarda é um 
excelente aliado para você se 
livrar dos fungos. Para utilizá-
-la, basta seguir esses passos: 
1. Coloque uma boa quantida-
de desse ingrediente num reci-
piente; 2. Coloque o recipiente 
junto dos espaços com mofo; 3. 
Mude o recipiente 1 vez duran-
te a semana para obter melho-
res resultados.

Vinagre branco
Bastante ecológico, o vi-

nagre branco conta com ele-
mentos antimicóticos e anti-
bacterianos, agindo contra os 
microrganismos que se apro-
veitam da umidade. É ideal 
para retirar as manchas. Para 
utilizá-lo, basta seguir esses 
passos: 1. Junte partes iguais 
de vinagre e água; 2. Ponha 
num borrifador; 3. Borrife a 
mistura nos tetos e paredes 
com umidade; 4. Deixe a solu-
ção agir durante 20 minutos; 5. 
Remova as manchas, recorren-
do a uma esponja ou a um pano 
úmido feito de microfibra.

Óleo essencial 
de melaleuca
Conhecido mundialmente, 

esse óleo também contém qua-
lidades antibacterianas e anti-
micóticas. Para utilizá-lo, basta 

seguir esses passos: 1. Junte 1 
colher de chá do óleo essencial 
com meio litro de água morna; 
2. Coloque num frasco; 3. Mexa 
bem; 4. Coloque a quantidade 
necessária nas áreas afetadas 
pela umidade; 5. Deixe a mis-
tura agir durante 15 minutos; 
6. Esfregue as áreas utilizando 
um pano ou escova.

Água oxigenada
Para que consiga retirar 

a umidade mais eficazmente, 
a água oxigenada tem que ser 
pura. Para utilizá-la, basta 
seguir esses passos: 1. Ponha 
água oxigenada 3% em um bor-
rifador; 2. Coloque nas áreas 
afetadas pela umidade; 3. Dei-
xe o produto agir no decorrer 
de 15 minutos; 4. Remova com 
uma esponja ou escova.

Bicarbonato de sódio
Esse ingrediente tem pro-

priedades abrasivas e antibac-
terianas, além de ser clareador 
e desodorante. Para utilizá-lo, 
basta seguir esses passos: 1. 
Junte um pouco de bicarbona-
to com suco de limão ou água; 
2. Coloque essa mistura nas 
manchas de umidade; 3. Deixe 
agir até meia-hora; 4. Retire a 
mistura; 5. Esfregue com uma 
escova.

Se você vai fritar os legu-
mes frescos, ou seja, “in natu-
ra” e sem cozinhar, como bata-
ta, inhame ou mandioquinha, 
experimente dar um banho de 
vinagre nos ingredientes antes 
de levar para panela.

Para começar, descasque 
as batatas. De preferência, es-
colha as do tipo holandesa ou 
popularmente conhecidas como 

Conheça o truque do vinagre para 
fazer batata frita sequinha e crocante
Macete para secar os alimentos fritos

“asterix”.
Corte as batatas em pali-

tos e coloque todos os pedaços 
submersos em uma vasilha com 
água (1 litro) e vinagre (1 co-
lher de sopa) por 10 minutos.

Escorra a água, seque as 
batatas em papel-toalha ou em 
um pano de prato bem limpo e 
não usado e frite no óleo bem 
aquecido a 190°C.

Quem nunca errou a mão 
no  sal – seja para mais, seja 
para menos -, que atire a pri-
meira pedra! No segundo caso o 
problema todo se resolve acres-
centando mais um pouquinho 
do tempero, mas e quando o as-
sunto é consertar o excesso de 
sal na comida, você realmente 
sabe o que fazer?

A maioria das pessoas diria 
para você que não tem solução. 
O pior disso é que muita gen-
te acaba desperdiçando boas 
quantidades de alimento por 
achar que não é possível corri-
gir esse tipo de erro.

Batata
Se o molho ou o ensopado 

ficaram salgados, não entre em 
pânico. Uma forma simples de 
consertar o excesso de sal no 
caldo, e até mesmo no arroz; é 
colocando uma ou duas batatas 
cruas e descascadas, em rodelas 
ou partidas ao meio, na panela.

Assim que a batata come-
çar a cozinhar, vai absorver um 
pouco do sal do preparo, corri-
gindo o erro.

Açúcar e 

5 formas de consertar o excesso de sal na comida

vinagre de maçã
Outra forma de corrigir 

o excesso de sal na comida é 
adicionando uma mistura de 
açúcar (1 colher de sopa, em 
média) e vinagre de maçã (a 
mesma medida) ao preparo.

Claro que a quantidade vai 
depender de quanta comida 
você está preparando e precisa 
ser corrigida. Qualquer coi-
sa é só acrescentar mais um 

pouquinho da mistura, ou do 
próprio sal, caso fique insossa 
demais.

Pão
Outra forma simples de 

consertar o excesso de sal é uti-
lizando pão. Pode ser o francês 
ou qualquer outro que você ti-
ver em casa, especialmente se 
estiver amanhecido.

Daí, é só espalhar um pou-

co sobre o preparado. O pão vai 
sugar parte do líquido da pane-
la e absorver o excesso de sal.

Amido de milho
Além de ajudar a engrossar 

pratos ensopados, o amido de 
milho diluído na água também 
ajuda a consertar o excesso de 
sal da comida.

A medida ideal – embora 
dependa muito do tamanho da 

panela – é uma colher de chá de 
amido de milho dissolvido em 
mais ou menos 200 ml de água. 
Daí é só mexer para garantir 
que a mistura vai dissolver e 
se misturar completamente ao 
alimento.

Limão
Além de temperar os ali-

mentos, algumas gotinhas de 
limão na comida também sal-
vam o prato, caso tenha errado 
no sal. Basta gotejar um pou-
quinho de limão no arroz, por 
exemplo; tampar a panela e 
deixar cozinhando por alguns 
minutinhos.

Dica de ouro
Para não errar no sal, não 

tem segredo: o ideal é ir acres-
centando o tempero aos pou-
cos, e experimentar sempre. 
Adicionar outros temperos ao 
prato, como alho e especiarias 
também ajudam a ressaltar o 
sal, sem que você tenha que co-
locar muito.

E então, gostou das dicas? 
Já colocou alguma delas em 
prática? 
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Geral

O desejo  de muitas mulhe-
res é tem unhas grandes e for-
tes, com essa dica você irá notar 
o resultado em suas unhas em 
apenas  dias. Você vai precisar 
de 200ml de azeite e 30g de 
cravo da índia. Modo de fazer: 
Coloque o cravo e o azeite mis-
turado em uma panela, e deixe 
em banho maria por duas horas, 

Faça suas unhas crescerem em cinco dias
depois deixe esfriar, com uma 
peneira coe a mistura. Depois 
é só passar o líquido na unha, 
massageando e deixe agir por 2 
minutos. Guarde o que sobrou 
em um vidrinho para esmalte, 
repita esse processo 2 vezes por 
semana, quando a sua unha já 
estiver fortalecida basta que se 
faça 1 vez por semana.

Você vai precisar de 200ml de azeite e 30g de cravo da índia

Agora, antes de começar 
a anotar as dicas que listamos 
abaixo, tenha em mente que 
tirar manchas de tecido está 
longe de ser uma ciência exa-
ta. Por isso, pode ser que uma 
dica ou outra funcione melhor 
em determinada ocasião e não 
atenda suas necessidades em 
uma próxima vez, entendeu?

Além disso, cada tipo de 
vinho tem uma resistência à 

Aprenda a limpar mancha de vinho sem sofrimento
limpeza. Vinhos menos en-
corpados, por exemplo, costu-
mam ser removidos com mais 
facilidade, especialmente se a 
mancha ainda estiver molhada. 
Nesses casos, só um sabãozinho 
costuma resolver bem a situa-
ção.

O tempo importa
A primeira coisa que você 

precisa saber quando for lim-

par uma mancha de vinho é que 
o tempo faz toda diferença no 
resultado final, então haja rápi-
do. Depois que a mancha secar 
pode ser muito mais difícil con-
seguir uma limpeza completa 
do vinho.

O poder da 
água quente
Retire o excesso da bebida 

com um papel-toalha ou com 
outro pano que você não se 
importe que fique manchado e 
lave a peça com água quente e 
sabão. A água morna consegue 
diluir a mancha e fazer com que 
o vinho que penetrou no tecido 
se desprenda com mais facili-
dade.

Sal também ajuda
Tem gente que, ao invés 

do papel-toalha para retirar o 
excesso do vinho recém-derra-
mado prefere usar sal, criando 
uma camada grossa do tempe-
ro sobre a bebida. Isso também 
funciona, já que o sal ajuda ab-
sorver o excesso da bebida que 
caiu sobre o pano.

O ideal é deixar que o sal 
haja por, pelo menos, 5 minutos 
antes de lavar a peça (se pos-
sível com água quente, como 
mencionamos). Se você achar 
necessário, pode repetir a ca-
mada de sal por algumas vezes, 
até que mancha clareie bem an-
tes da lavagem.

Água oxigenada nela!
Uma outra dica para lim-

par mancha de vinho tinto é 
usando a dupla: sabonete líqui-
do e água oxigenada. Esse últi-
mo ingrediente, aliás, age como 
branqueador, dissolvendo os 
pigmentos da bebida e deixan-
do a mancha muito mais fácil 
de ser removida com o sabão ou 
o sabonete.

E se não der para 
lavar na hora?
Se você estiver com a mesa 

posta, por exemplo, e a toalha 

de mesa sujar, ou se cair na sua 
roupa e você não tiver como 
trocá-la na hora, o ideal é ga-
rantir que mancha de vinho não 
vai secar tão fácil.

Você precisa, então, de ti-
rar o excesso da bebida como 
ensinamos e colocar sabonete 
líquido e água quente sobre 
a mancha, para ajudar a amo-
lecer e impedir que ela seque 
completamente.

Leite fervido resolve?
Um outro truque que as 

pessoas garantem funcionar é o 
leite fervendo na hora de lim-
par mancha de vinho. Mas, para 
funcionar, você precisa ferver o 
leite e o pano manchado juntos.

Quando o leite começar a 
entrar em ebulição, você pode 
desligar o fogo e deixar o pano 
manchado de molho ali. Depois 
que a mancha estiver clarinha é 
só lavar como ensinamos.

Vinagre, um 
santo remédio
Como você já viu aqui, no 

Área de Mulher, o vinagre pode 
salvar você de várias maneiras 
na hora da limpeza. Na hora de 
limpar mancha de vinho, claro, 
não seria diferente.

Você pode misturar uma 
parte de vinagre branco com 
três partes de água morna e es-
fregar bastante a mancha. En-
tão é só lavar a peça a mão.

A mancha 
secou. E agora?
Se a mancha de vinho se-

cou e você não conseguiu fazer 
nada por ela, pode ser que ne-
nhuma dessas dicas anteriores 
vá funcionar agora. Mas, claro, 
você ainda tem alternativas que 
podem, pelo menos, deixar a 
mancha mais imperceptível.

Alvejante sem 
cloro pode funcionar
A primeira delas é usar 

alvejante sem cloro, que pode 
ser usado tanto em peças bran-
cas quanto em peças coloridas. 
Esse produto pode proporcio-
nar uma boa limpeza à tintura 
da bebida.

Dá-le amoníaco
A segunda opção é mistu-

rar água com amoníaco, colo-
car a solução sobre a mancha e 
esfregá-la com uma escovinha 
até que saia por completo ou 
parcialmente. Depois é só lavar 
o tecido para retirar a solução.

Alvejante com cloro, 
se nada funcionar
Agora, se você já tentou de 

tudo e nada realmente foi efi-
caz, você pode ter que recorrer 
ao alvejante com cloro mesmo.

Soluções de hipoclorito de 
sódio e até mesmo a famosa 
cândida podem ajudar, embora 
sejam medidas mais drásticas 
e possam acabar desbotando o 
tecido, mesmo os brancos. En-
tão, dose bem o produto que 
você vai usar, especialmente no 
caso do cloro, que pode corroer 
o pano.

Cada tipo de vinho tem uma resistência à limpeza. Vinhos menos en-
corpados, por exemplo, costumam ser removidos com mais facilidade, 
especialmente se a mancha ainda estiver molhada

O ideal é deixar que o sal haja por, pelo menos, 5 minutos antes de lavar 
a peça
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Ela é nativa da ilha de Ma-
dagascar, África, e foi introdu-
zida na América pelos negros 
escravizados, que já conheciam 
o seu valor terapêutico.

Hoje encontra-se por toda 
a América do Sul, especialmen-
te na Amazônia.

Ela é uma planta belíssima, 
por isso muitos a usam como 
ornamental.

Porém é o seu uso medici-
nal que mais tem impressiona-
do.

No Brasil, ela é conhecida 
como aranto.

Pertence à família da 
Kalanchoe daigremotiana e faz 
sucesso em vários países como 
um poderoso tratamento capaz 
de curar o câncer.

Como tratamento de cân-
cer, ela é mais conhecida pela 
população de países sul-ame-
ricanos que falam espanhol, 
como Argentina, Colômbia e 
Paraguai.

Por exemplo, se tiver a 
oportunidade de ir a Buenos 
Aires, entre em uma boa livra-
ria.

Você encontrará livros fa-
lando só sobre esta planta.

Além de atuar no trata-
mento de câncer, ela é ótima 
para curar doenças da pele, 
lesões, feridas gangrenadas e 
hemorragias.

Esta planta é a maravilha da natureza
Estudiosos garantem que ela cura até cân-
cer

É anti-inflamatório, ads-
tringente, alivia febre e diar-
reia.

Também é eficaz contra 
reumatismo, hipertensão, có-
lica renal, diarreia e até em 
distúrbios psíquicos, como a 
esquizofrenia e síndrome de 
pânico.

E como usar o aranto para 
combater o câncer?

Bata no liquidificador 1 
folha da planta com 200 ml de 
água.

Tome imediatamente.
Faça isso duas vezes por 

dia.
Mas não dispense o trata-

mento do seu médico.
Outra questão importante: 

só consuma a planta, se tiver 
certeza de que se trata da me-
dicinal aranto.

Onde se encontra a planta?
Esta planta nasce de forma 

espontânea.
Se mora no interior, é mais 

fácil conhecer alguém que sai-
ba identificá-la.

Outra opção é pesquisar na 
internet para encontrar alguém 
que forneça mudas de aranto.

Ah, mais uma informação: 
existe uma “parente” brasileira 
do aranto: é a planta conhecida 
como saião (Kalanchoe brasi-
liensis), que possui as mesmas 
propriedades terapêuticas.

Como tratamento de câncer, ela é mais conhecida pela população de 
países sul-americanos que falam espanhol, como Argentina, Colômbia 
e Paraguai

Além de atuar no tratamento de câncer, ela é ótima para curar doenças 
da pele, lesões, feridas gangrenadas e hemorragias

Prática e versátil, a man-
dioca (ou qualquer que seja o 
nome que você a chame) é boa 
em pratos doces e salgados.

Há pouco tempo ela come-
çou a ser servida como aperiti-
vo, no lugar das também queri-
das, batatas fritas.

O problema dos alimentos 

Mandioca de forno crocante para aperitivo
Aprenda o segredo de uma mandioca feita no forno com cara de 
que foi frita

fritos, é o excesso de gordura 
por causa do óleo.

Assim, nosso segredo de 
hoje é como preparar uma 
mandioca assada (portanto, 
com menos óleo) como se fosse 
frita.

Dicas para 

a mandioca 
ficar crocante
Cozinhe a mandioca, mas 

não a deixe amolecer. O ideal é 
que ela fique dura no meio;

Coloque direto no forno ou, 
se quiser ainda mais crocante, 
deixe a noite toda na geladeira 
antes de preparar a receita;

Unte um tabuleiro com 
manteiga ou azeite e coloque os 
pedaços lado a lado;

Você pode passar mantei-
ga derretida ou azeite por cima 
antes de levar ao forno e não es-
queça de virar os lados para que 
asse por igual;

Não encha a assadeira, dei-
xe espaço para que os pedaços 
possam assar também dos lados;

Lembre-se de checar de 
tempos em tempos a assadeira, 
para não deixar que alguns pe-
daços assem mais que outros.

Não encha a assadeira, deixe espaço para que os pedaços possam as-
sar também dos lados

Na maioria dos casos, in-
gerir (acidentalmente ou não) 
o caroço ou as sementes de al-
gumas frutas não faz mal para 
a saúde ou muito menos faz 
nascer um “pé” do fruto em sua 
barriga. Pelo contrário, segun-
dos os especialistas, alguns ofe-
recem tanto ou mais nutrientes 
do que a própria polpa. Basta 
evitar ingeri-los em grande 
quantidade.

O caroço do abacate, por 
exemplo, tem até 70% mais an-
tioxidantes —que combatem o 
envelhecimento— que a pró-
pria fruta. Já as sementes da 
melancia, embora desprezadas, 
são ricas em vitaminas e sais 
minerais que ajudam a manter 
cabelo, unhas e pele saudáveis. 
Mas elas devem ser mastiga-
das ou batidas no liquidificador 
junto com a polpa para que seus 
nutrientes sejam absorvidos.

Podemos comer caroços e 
sementes das frutas?

Então podemos comer sem 
preocupação? A verdade é que, 
embora não façam mal à saúde 
quando ingeridos com modera-
ção, alguns caroços e sementes 
trazem, junto com os nutrien-
tes, certos elementos “antinu-
tricionais” que podem ser ligei-
ramente tóxicos.

Venenos
É o caso das sementes da 

maçã. Dentro delas, existe um 
composto chamado amigdalina 
que, em contato com as enzi-
mas do corpo humano libera 
o cianeto (que produz um gás 
venenoso). Mesmo em peque-
nas quantidades, o veneno pode 
matar.

Mas pode ficar calmo! En-
golir uma ou duas sementes não 
fará mal. De acordo com um 
estudo do Centro de Contro-
le e Prevenção de Doenças dos 

EUA, seria preciso comer 200 
sementes de maçã, em média, 
para sentir os efeitos do gás —
como falta de ar e convulsões. 

Essa mesma substância 
também está presente no ca-
roço da cereja, do damasco, do 
pêssego e nas sementes da pera. 
Por isso, o melhor é descartá-
-los.

A castanha de caju crua 
também é prejudicial ao orga-
nismo. Ela possui uma toxina 
chamada urushiol, que pode 
gerar dermatite ou inflamações 
na pele e, em último caso, até 
matar. Por isso, o ideal é que ela 
seja consumida após ser torra-
da.

Dá apendicite? 
Cresce árvore 
no corpo?
Segundo os especialistas, a 

história de que engolir semen-
tes pode dar apendicite não 
passa de um mito. A inflamação 
no apêndice (que é um prolon-
gamento do intestino) é causa-
da pela sua obstrução a partir 
de excesso de muco (vindo do 
intestino) ou pelo aumento do 
próprio tecido e não por semen-
tes que possam chegar até lá, 
como muitos acreditam.

Já a história de crescer uma 
árvore dentro do corpo não pas-
sa de mais um mito. Para se de-
senvolver, uma planta precisa de 
luz, água e gás carbônico. Seria 
difícil encontrar os três no cor-
po humano, não é mesmo?

As sementes da melancia, embora desprezadas, são ricas em vitaminas 
e sais minerais que ajudam a manter cabelo, unhas e pele saudáveis. 
Mas elas devem ser mastigadas ou batidas no liquidificador junto com a 
polpa para que seus nutrientes sejam absorvidos


