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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

Na noite de sexta-feira 14, 
o bingo da festa de São Roque 
e São Gotardo reuniu centenas 
de pessoas que participaram 
dos festejos do 62º bingo com 

Bingo reúne comunidades de 
São Roque e São Gotardo

os festeiros e a comunidade. A 
noite teve muita comida, gros-
tolis, bebidas e até cartelas ex-
tras do bingo que teve diversos 
prêmios diferentes.

O bingo reuniu centenas de pessoas que participaram do início dos fes-
tejos
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Nos dias 26 e 27 de setem-
bro acontece na o 16º Encon-
tro de Iniciação Científica e o 
12º Encontro de Pós-Gradu-
andos da Embrapa Uva e Vi-
nho, na sede da Unidade em 
Bento Gonçalves.

Para a abertura da progra-
mação na quarta-feira, haverá 
palestra com o professor e pes-
quisador do Instituto de Bio-
logia, Departamento de Bio-
química e Biologia Tecidual da 
Unicamp, Henrique de Souza. 
Ministrando a palestra “O po-
der do silêncio: a tecnologia de 
RNA de interferência chega à 
agricultura”.  A ferramenta de 
RNAi passou a ser usada a par-
tir de 2006 para o controle de 
pragas em culturas agrícolas, 
permitindo “desligar” genes 
específicos em qualquer orga-
nismo vivo.

Nesta abordagem, molécu-
las capazes de silenciar especi-
ficamente genes de pragas são 
introduzidas nas plantas; ao se 
alimentarem destas plantas, as 
pragas têm seus genes silencia-
dos.

O foco do grupo de pes-
quisa liderado por Souza no 
Departamento de Bioquímica 
e Biologia Tecidual do IB, está 
na capacidade de buscar genes 
essenciais para pragas agríco-
las nacionais.

Com doutorado em silen-

Desde a primeira segunda-
-feira do mês a região pastoral 
de Bento Gonçalves iniciou o 
curso para ministros extra-
ordinários da Eucaristia, das 
Exéquias e da Palavra. Os en-
contros acontecem no Ed. San-
to Antônio todas as segundas-
-feiras.

A festa em honra a Nossa 
Senhora das Dores, padroeira 
do distrito de Tuiuty, foi ce-
lebrada no último dia 16, com 
tríduo de oração das Sete Do-
res pelos doentes, procissão 
em Ação de Graças, missa de 
jovens celebrada pelo Frei Mis-
sionário Gabriel Cavalli, missa 
festiva em Honra a Nossa Se-
nhora das Dores e almoço com 
comes e bebes.  Após o almoço 
teve baile com os Queras da Va-
caria. Os festeiros responsáveis 
agradeceram a presença da co-
munidade.

As missas foram celebra-
das pelos padras Daniel Zatt, 
Jairo Gusberti e Valdir Thums.

Encontro de Iniciação Científica 
inicia nesta quarta, na Embrapa

ciamento gênico para o estudo 
da função gênica em insetos 
pela Universidade de Colônia, 
na Alemanha, e pós-doutora-
do pela Universidade da Cali-
fórnia, Berkeley, o pesquisador 
da Unicamp investe boa parte 
do seu tempo para identificar 
genes alvos em insetos e testar 
a capacidade de silenciamento 
gênico e redução de danos em 
pragas de interesse econômico 
ao país.

O convidado para a pales-
tra do dia 27 é o Coordenador 
do Programa de Pós Gradua-
ção de Biologia Celular e Mo-
lecular, pesquisador do Centro 
de Biotecnologia e professor 
associado do Departamento 
de Biofísica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 
Rogério Margis. A abordagem 
da sua palestra é sobre “Desa-
fios na Carreira de um Pesqui-
sador”.

A pesquisadora Rosemary 
Hoff, coordenadora dos encon-
tros convida a todos estudan-
tes de graduação e bolsistas 
de pós-graduação, bem como 
orientadores e pesquisadores 
em geral a participarem do 
evento, tanto para acompanhar 
sua área de pesquisa como para 
conhecer os trabalhos das ou-
tras áreas, ajudando a divulgar 
ciência para os próximos en-
contros.

Festa de Nossa Senhora das 
Dores reuniu centenas de 
pessoas em celebração

Curso para a região pastoral 
de Bento Gonçalves reúne 
vários ministros da Eucaristia

A Paróquia São Roque está 
participando com vários minis-
tros da Eucaristia e da Palavra 
e com dois ministros das Exé-
quias.

No final de outubro haverá 
a celebração de envio, com ce-
lebração presidida pelo Bispo 
Dom Alessandro.

Encenação das 7 dores de Maria. Elenco composto por Angelica Rossi 
e Diego Perondi. Neste momento a 7° dor é colocada no coração da 
Santa. Essa é a 7ª vez que a encenação é feita pelas mesmas pessoas 
da comunidade

A celebração no dia 15 ministrada pelo Frei Gabriel Cavalli

Teatro feito pelos festeiros Elisa 
Busco Tomasi e Roberto Carlos 
Pellizzari

Coral de Tuiuty também se apresentou na festa

Ministros da Paróquia São Roque perticipam do curso para ministros da 
eucaristia
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As flores das uvas apare-
cem geralmente em seu período 
de floração ou inflorescência, 
que é na primavera. Depende 
muito de como está o clima e as 
chuvas, principalmente no sul. 
Nos vegetais as flores são as res-
ponsáveis pela formação das cé-
lulas reprodutivas, e na grande 
maioria das plantas os compo-
nentes masculinos e femininos 
encontram-se na mesma flor, 
sendo o caso também da flor da 
videira. Para que ocorra a ferti-
lização correta da flor, é neces-
sário primeiramente ocorrer a 
polinização, que acontece atra-
vés de diversos agente poliniza-
dores, como nos insetos, pássa-
ros ou com o vento. É nessa fase 
que o pólen fecunda um óvulo 
da flor de videira e dependendo 
das condições como tempera-
tura, luz e umidade, somente 
um percentual se transforma 
em bagos, que pode ocorrer de 
10% a 50%.

Nessa época também ocor-
rem os choros das videiras, re-
presentando o fim do repouso 
vegetativo e o início de um novo 
ciclo vegetativo da videira. A 
planta começa através dos cor-
tes da poda a perder sua seiva 
“choro”, sendo que esse fenô-
meno se percebe apenas quan-
do a temperatura do solo, a 25 
centímetros de profundidade, 
chega em torno de 10°C. Des-
ta forma as hastes e os ramos 
começam a recuperar a água e 
os minerais que perderam no 
inverno.

Sua germinação acontece 

Início da primavera é tempo de atenção     redobrada nas videiras e frutíferas
É nessa fase que o pólen fecunda um óvulo da flor de videira e dependendo das condições como temperatura,                luz e umidade, somente um percentual se transforma em bagos, que pode ocorrer de 10% a 50%

de 20 a 30 dias após a fase do 
choro da videira, depende mui-
to do tipo de uva e também das 
condições climáticas, da natu-
reza do solo e da quantidade de 
substâncias que ele retém. Ela 
começa a brotar e no início o 
broto da videira incha, depois é 
que se abrem e começam a apa-
recer as primeiras folhas.

No começo da brotação é 
comum a incidência de doen-
ças como a escoriose e antrac-
nose. O processo de infecção 
ocasionado por doenças pode 
resultar na perda de produção 
e deve ser ressaltado o cuidado. 
Nesse momento os produtores 
de uva americana, híbrida ou 
Vitis vinífera devem usar di-
ferentes técnicas de controle, 
como a resistência varietal e 
as práticas culturais. Muitos 
esperam a chuva começar para 
aplicar preventivos, mas isso é 
errado. Pois é quando a planta 
inicia sua brotação  aí, já está 
propensa à entrada de doenças, 
inviabilizando a produção da 
próxima vindima. 

Quando a doença ou as 
pragas já estão presentes no 
vinhedo não existe outra forma 
de tratamento, por isso é reco-
mendado que sempre invistam 
na aplicação de preventivos an-
tes que ocorra o sinal da doen-
ça. Quando ocorre a utilização 
de um produto curativo já se 
perde produção. As vantagens 
de investir na prevenção são 
a redução do uso de produtos 
químicos, a diminuição dos ris-
cos de intoxicação e poluição 

ambiental e a melhoria na efi-
ciência dos tratamentos fitos-
sanitários.

Com a tendência de que 
chuvas fortes para a semana, é 
importante cuidar com os volu-
mes das chuvas até o fim do mês 
e de preferência ficar atento as 
precipitações, pois os dias serão 
chuvosos, mas também serão 
quentes. Esse fato está direta-
mente associado ao fenômeno 
El Niño, que deve se confirmar 
nos próximos meses.

O período inspira cuidado 
com relação às cultivares de ca-
roço também, como por exem-
plo, o pêssego. Nesse período as 
plantas correm o risco de por 
patógenos como a antracnose 
ou infestadas por pragas como 
a mariposa oriental Grapholita. 
Caso as medidas adequadas de 
controle não sejam tomadas, 
sérias perdas poderão ocorrer e 
comprometer economicamente 
a produção.

A amarração também é fa-
tor importante nesse momen-
to, pois os fortes ventos podem 
derrubar a videira ou entortar. 
Alguns produtores também ti-
ram duas folhas, quando se tem 
uma videira produtiva e não re-
cente, assim abre espaço para o 
sol e para não roubar energia 
das folhas que precisam.

Míldio ou mofo
Um fungo é a causa da 

doença que ocorre em regi-
ões quentes e úmidas durante 
o ciclo vegetativo da videira. 
O fungo desenvolve-se com 
temperaturas entre 10ºC e 
32ºC – ainda mais facilmente 
quando entre 18ºC e 22ºC. To-
dos os fatores que contribuem 
para aumentar o teor de água 
no solo, ar e planta favorecem 
o desenvolvimento do míldio: 
dificilmente ocorre infecção se 
a umidade do ar for inferior a 
75%. De outra parte, o risco 
será maior quando o período 
de água livre (chuva, orvalho 
ou neblina) for maior do que 
três horas e sob condições de 
céu encoberto. O fungo incide 
sobre todos os órgãos verdes 
da planta, desenvolvendo um 

talo que neles penetra para ab-
sorver a seiva. O tempo entre a 
infecção e o aparecimento dos 
primeiros sintomas é de, em 
média, quatro dias, dependen-
do da idade da folha, cultivar, 
temperatura e umidade. 

Um aspecto fundamental 
para controlar o míldio é co-
nhecer as condições climáticas 
ideais para seu desenvolvimen-
to: temperatura entre 10ºC e 
32ºC e presença de água. Para 
a ocorrência de infecção secun-
dária, é suficiente apenas uma 
garoa ou uma névoa, por um 
período de duas ou três horas. 
As práticas culturais recomen-
dadas para diminuir o ataque 
de míldio são drenar a umidade 
superficial do solo, aplicar tra-

Pêssego com antracnose com massa gelatinosa onde os esporos ficam 
embebidos, até serem lavados pela água da chuva ou irrigação

Nas regiões de primavera úmida, com chuvas abundantes e frequentes, associadas a ventos frios, a doença 
é mais agressiva

A escoriose atinge os tecidos verdes não protegidos, quando existir água 
livre por diversas horas
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Início da primavera é tempo de atenção     redobrada nas videiras e frutíferas
É nessa fase que o pólen fecunda um óvulo da flor de videira e dependendo das condições como temperatura,                luz e umidade, somente um percentual se transforma em bagos, que pode ocorrer de 10% a 50%

tamento de inverno e cortar as 
pontas dos brotos infestados. 
Entretanto, como nenhuma 
destas práticas é suficiente, 
recomenda-se a aplicação de 
fungicidas preventivos. A fase 
crítica é entre os estágios de 
floração a fechamento do cacho. 
Em regra, as cultivares ameri-
canas e híbridas são mais resis-
tentes que as viníferas.

A podridão cinzenta ou 
mofo cinzento, é causada por 
um fungo. Ele possui mais de 
200 hospedeiros conhecidos, o 
que contribui para a sua dis-
seminação, e está presente em 
praticamente todos os vinhedos 
do mundo, acarretando danos 
tanto na produtividade como 
na qualidade da uva. Além de 
tudo, sobrevive no solo, em 
restos culturais, na casca dos 
ramos e também em frutos mu-
mificados da safra anterior. Os 
esporos produzidos na prima-
vera infectam folhas e cachos 

novos antes da floração. A in-
fecção dos cachos pode ocorrer 
através das partes das flores 
que são suscetíveis, com o pató-
geno permanecendo latente até 
o amadurecimento das bagas, 
quando então aparece a podri-
dão cinzenta. A caliptra - con-
junto de pétalas da flor da videi-
ra-  e o receptáculo das flores 
são os locais predominantes de 
infecção. Os principais danos 
ocasionados são decorrentes da 
necrose peduncular que ocorre 
no início da formação do cacho 
e da própria podridão cinzenta 
nas bagas maduras ao final do 
ciclo.

O controle desta doença é 
baseado na utilização de fungi-
cidas químicos recomendados 
para a cultura. Porém, é neces-
sário destacar que outras medi-
das devem ser utilizadas, como: 
evitar o uso de porta-enxertos 
e excesso de adubação que pro-
porcione muito vigor nas plan-

tas, realizar alternância de gru-
pos químicos, evitar a utilização 
de fungicidas derivados do áci-
do ditiocarbâmico, realizar re-
tirada de folhas e ramos que 
cubram excessivamente os ca-
chos e proporcionem condições 
favoráveis à doença e até mesmo 
remover restos culturais infec-
tados. O tratamento químico 
feito no inverno auxilia nesse 
ponto para redução de fontes 
de inóculo e evita cultivares 
com cacho muito compacto. É 
possível observar que a maior 
quantidade de inóculo está pre-
sente durante o florescimento e 
no resto de cultura presente na 
linha de plantio. Isto mostra a 
importância do cuidado com as 
medidas de prevenção na época 
da floração, em virtude de ser 
uma potencial forma de entra-
da do patógeno na planta.

Escoriose
Causada por um fungo, 

pode ser agressiva em regiões 
onde há alta umidade no perí-
odo da brotação – e logo depois 
dele. Geralmente, sua incidên-
cia é na primavera, quando os 
brotos começam a crescer e sob 
condições de temperatura su-
perior a 8ºC e umidade relati-
va do ar acima de 80%. Outras 
circunstâncias necessárias para 
sua ocorrência: chuva e exis-
tência de umidade livre sobre 
as brotações verdes, quando es-
tas não estão protegidas. A es-
coriose atinge os tecidos verdes 
não protegidos, quando existir 
água livre por diversas horas. 
Frequentemente é confundi-
da com a antracnose. Onde a 
doença é endêmica (aparece 
todos os anos), torna-se seve-
ra quando chove por diversos 
dias seguidos durante o início 
da brotação. Quando a tempe-
ratura estiver entre 5ºC e 7ºC 
e os brotos tiverem de 3cm a 
5cm de comprimento, estarão 
muito suscetíveis ao ataque da 
moléstia.

Antracnose
A antracnose, causada por 

um fungo, desenvolve-se em to-
dos os órgãos verdes da planta e 
durante todo o ciclo vegetativo 
se ocorrerem as condições ide-
ais. Nas regiões de primavera 
úmida, com chuvas abundan-
tes e frequentes, associadas a 
ventos frios, a doença é mais 
agressiva. O fungo sobrevive 
de um ano para outro nas le-

sões dos ramos, assim como nos 
restos de cultura no solo, sob 
condições de alta umidade por 
períodos de 24 horas ou mais 
e com temperaturas acima de 
2ºC. A temperatura ótima para 
o desenvolvimento da moléstia 
é entre 15ºC e 18ºC. Ela é es-
pecialmente agressiva em anos 
muito chuvosos na fase inicial 
do desenvolvimento vegetativo 
da videira.

Controle: quando ocorrer 
ataque severo durante o ciclo 
vegetativo é aconselhável reali-
zar tratamento de inverno com 
calda sulfocálcica. Durante o 
período vegetativo, é importan-
te aplicar os fungicidas para o 
controle da doença, iniciando 
quando a brotação tiver de cin-
co a 10cm e seguindo até que 
as condições climáticas estejam 
favoráveis ao desenvolvimento 
da moléstia. 

Quando se usa fungicida de 
contato e chove mais de 20mm, 
é aconselhável a reaplicação até 
24 horas após a chuva. A fase 
crítica é o início da brotação, 
quando o controle é indispensá-
vel. A severidade da antracnose 
depende, principalmente, das 
condições locais de alta umi-
dade e exposição a ventos frios. 
A retirada dos restos de poda 
é uma medida de grande efici-
ência no controle da doença. A 
aplicação contínua, por mais de 
três vezes, do mesmo produto 
sistêmico poderá induzir o apa-
recimento de resistência.

Para a fertilização correta da flor, é necessário primeiramente ocorrer 
a polinização, que acontece através de diversos agente polinizadores, 
como nos insetos, pássaros ou com o próprio vento

O maior risco para o aparecimento do míldio é quando o período de água livre (chuva, orvalho ou neblina) for 
maior do que três horas e sob condições de céu encoberto

O tempo entre a infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas é de, em média, quatro dias, dependendo 
da idade da folha, cultivar, temperatura e umidade
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Graças aos seus poderosos 
antioxidantes – os polifenóis – 
o chá traz inúmeras vantagens 
para a saúde física e mental. 
Eles melhoram os níveis de 
concentração, energia e ser-
vem como estimulantes do bem 
estar geral. Podem ser usados 
como prevenção e tratamen-
to de aterosclerose, que é uma 
formação de placas nocivas nas 
paredes das artérias e que pode 
levar a desobstrução comple-
ta, e na prevenção de diabetes. 
Eles ajudam a diminuir o risco 
de doenças cardiovasculares, 
previnem contra o desenvolvi-
mento de células cancerígenas, 

A importância de ter diversos chás em casa
impedindo o fornecimento de 
sangue ao tumor. Contribuem 
para a diminuição do colesterol 
ruim, melhor o metabolismo, 
tem efeito anti-bacteriano, pu-
rificam o organismo eliminan-
do toxinas e ajudam no comba-
te a retenção de líquidos.

Separamos alguns chás 
que são importantes ter em 
casa, mesmo que comprados, e 
alguns para plantar.

Chá preto: Ideal para quem 
não gosta ou não pode tomar 
café. É um chá com cafeína o 
suficiente para acordar e ajudar 
na concentração, sem hiper-es-
timular o coração. 

Chá verde: Ajuda no bom 
funcionamento do metabolis-
mo, o que também é ótimo para 
controlar o colesterol. 

Canela: Além do cheirinho 
especial de Natal, o chá de ca-
nela também dá uma energia 
e melhora a circulação do san-
gue, ajudando a regular a gli-
cose. 

Casca de cebola: Melhor 
golpe contra a gripe. Ajuda no 
processo digestivo, é expecto-
rante e anti-inflamatória. 

Camomila: Popularmente, 
costuma ser o mais indicado 
como calmante. Ajuda espe-
cialmente naqueles piores dias 
de insônia, enxaqueca e/ou 
TPM. 

Para ter em casa
Capim-limão: Tem ações 

calmantes, analgésicas e diges-
tivas. Também é gostoso para 
tomar gelado. 

Melissa ou erva cidreira: É 
um excelente calmante, ajuda 
a aliviar gases e também atua 
bem no processo digestivo. 

Alecrim: É um chá desin-
toxicante, anti-inflamatório e 
digestivo.

Boldo: Para aquela pior 
sensação de mal-estar ou dor 
de estômago.

Hortelã: Assim como o ale-
crim, é um senhor chá para aju-
dar a acalmar o estômago, mas 
um tanto mais leve.

Vasos de 
planta feitos 
com cascas de ovo
Uma ideia simples e genial, 

reaproveitando coisas que iriam 
para o lixo. O resultado dessa 
experiência é um vaso para pe-
quenas plantas feito com casca 
de ovo. Além do visual simpá-
tico, o recipiente ainda é 100% 
eco. Todos os elementos são 
biodegradáveis e podem virar 
adubo orgânico no futuro.

Materiais
Cascas de ovos;
Embalagens de ovos;
Adubo ou terra;
Uma colher ou pá de jardi-

nagem;
Agulha, alfinete, ou qual-

quer outro objeto longo e pon-
tiagudo;

Faca;
Sementes.

Como preparar 
as cascas de ovo
Quebre apenas a parte de 

cima do ovo, é possível quebrar 
corretamente com a ponta de 
uma faca ou batendo a ponti-
nha em uma borda dura

Esvazie o ovo com o que 
você vai cozinhar para aprovei-

tar a casca.
Limpe todo o ovo, tanto 

dentro quanto fora. Se você ti-
ver algum receio de problemas 
com bactérias, como a salmo-
nela, ferva as cascas em uma 
panela de água por alguns mi-
nutos. 

Pegue a casca de ovo vazia 
e faça um furo na parte oposta 
à abertura feita anteriormente. 
Deve ser um orifício pequeno, 
feito com a agulha ou outro 
material perfurante. É por aí 
que a água irá escorrer, im-
pedindo que sua plantinha se 
afogue. Basta um orifício, mais 
de um poderá fazer com que a 
casca do ovo se quebre. 

Com uma colher, adicio-
ne a terra ou adubo na casca 
do ovo. Se o solo estiver muito 
seco, borrife um pouco de água 
enquanto você enche o a casca 
de ovo.

Pense bem no que você irá 
cultivar. Leve em consideração 

os cuidados que cada planta 
precisa, como a quantidade de 
sol que ela terá disponível ao 
longo do dia. Com isso decidi-
do, plante de acordo com as in-
dicações da embalagem.

Se você quiser ver a evo-
lução da plantinha e está sem 
muita paciência para esperar 
o tempo de germinação de al-
gumas mudas, tente espécies 
como o feijão. Sabe aquela ex-
periência do feijãozinho com 
algodão que todo mundo fez na 
escola? É só substituir o algo-
dão pela casca do ovo.

Agora basta acompanhar o 
crescimento da sua plantinha. 
Coloque em uma caixa de ovos 
para que a base seja a ideal para 
garantir a drenagem dos vasi-
nhos.

Quando a plantinha cres-
cer e o vaso se tornar pequeno 
para ela, você pode transferir 
tudo para um vaso maior ou 
para o chão do jardim.

A melissa ajuda a aliviar gases e auxilia no processo digestivo

O capim-limão tem ação calmante, além de ser um delicioso chá gelado

O alecrim é um ótimo desintoxicante e digestivo 

 Os vasos feitos com casca de ovos ficam lindos e são 100% eco

Além de reaproveitar as cascas de ovos, você pode iniciar o plantio de 
plantas por esse método

Com poucos itens você pode criar vasos lindos para cultivar os chás 
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Geral

O óleo de semente de uva 
cuida e hidrata a pele, além da 
facilidade com que é absorvido. 
A uva é o 4º produto mais cul-
tivado no mundo, e geralmen-
te sua semente é descartada, o 
que é um erro. Considerando os 
benefícios para a saúde, avan-
ços científicos comprovam que 
a semente de uva após ter seu 
óleo extraído, vira um remédio 
natural rico e auxilia na manu-
tenção da saúde do coração, por 
exemplo.

Trata celulite 
e estrias
A vitamina E presente no 

óleo de semente de uva é um 
importante regulador, que pro-
tege a pele da degeneração e 
perda celular, além de livrar as 
células dos radicais livres. Des-
sa forma é importante aplicar 
o óleo de semente de uva dire-
tamente na celulite ou estria, 
massageando suavemente para 
que a pele fique mais lisa e fir-
me.

Prepare a pele: enxágue, 
limpe e seque o local;

Aplique duas colheres de 
sopa do óleo diretamente nas 
marquinhas;

Massageie fazendo uma 
leve pressão;

Observe o momento em 
que a pele já absorveu bastante 
o óleo e enxágue;

Finalize com um hidratan-
te corporal;

Repita esse processo antes 
de dormir. 

É um rejuvenescedor na-
tural

O óleo de semente de uva 
também é um poderoso rejuve-
nescedor natural da pele, que 
atua como um antioxidante, 
mantendo longe das células 
agente nocivos que degeneram 
e envelhecem a pele precoce-
mente. Ele também estimula a 
regeneração celular, rejuvenes-
cendo a pele que já tem um as-
pecto cansado ou envelhecido.

É importante aplicar o óleo 

Óleo de semente de uva: um remédio natural

puro diretamente nas áreas 
afetadas e fazer muita massa-
gem. Deixe o óleo na pele por 
aproximadamente 15 minutos e 
enxágue. Termine os cuidados 
com um hidratante da sua pre-
ferência.

Benefícios 
para os cabelos
O óleo de semente de uva 

pode ser acrescentado a recei-
tas caseiras para hidratar os 
fios. Seus componentes quími-
cos proporcionam um cabelo 
mais forte, macio e menos que-
bradiço.

Existem duas opções para 
aplicação nos cabelos. Uma de-
las indica que o óleo deve ser 
aplicado diretamente nos fios e 
deixe agir por 20 minutos, en-
xágue em seguida. Ou utilizan-
do uma colher de sopa de óleo 
de semente de uva no xampu, 
assim você intensifica os trata-
mentos capilares.

E para a saúde? 
Seus componentes e pro-

priedades auxiliam na manu-
tenção saudável de diversos 
processos no organismo. Uma 
ou duas colheres de óleo por dia 
junto com a alimentação já mo-
difica totalmente a forma como 
seu organismo recebe a comida.

Diminui o colesterol
A composição química do 

óleo é recomendada para dietas 
que visam diminuir os índices 
de gordura no sangue, como o 
colesterol. O alto teor de ácidos 
graxos e instaurados no óleo é 
responsável pela diminuição do 
colesterol “ruim” presente no 
nosso sangue. É possível subs-
tituir outros óleos vegetais pelo 
de semente de uva, não ultra-
passando duas colheres de sopa 
por dia. O excesso de Ômega 6 
pode provocar efeitos nocivos 
ao nosso corpo.

Melhora a 
saúde do coração
Pesquisas acadêmicas fei-

tas pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul conclu-
íram que o óleo de semente 
de uva em uma alimentação 
balanceada protege as células 
do corpo contra agentes que 
causam problemas cardiovas-
culares e diminuem o risco do 
aparecimento de doenças no 
coração.

Função Antioxidante
A função antioxidante do 

óleo de semente de uva desen-
cadeia uma importante limpe-
za e proteção ao organismo. 
Previne o envelhecimento dos 
tecidos do corpo e evita pro-
blema como processos degene-
rativos no organismo.

Apresenta funções 
santimicrobianas, 
anti-inflamatórias, 
antivirais e 
antitumoriais
Além de diversos benefí-

cios para a beleza e a saúde em 
geral, o óleo de semente de uva 
é ainda um importante com-
ponente a favor da prevenção 
de tumores em nosso corpo. É 
um importante antiviral e an-
ti-inflamatório, mantendo nos-
sa saúde livre de vírus e infla-
mações que possam acarretar 
qualquer parte do organismo.

Panna cotta é uma sobre-
mesa italiana tradicional feita 
com creme de leite, leite, açú-
car, baunilha e gelatina. É ser-
vida com frutas frescas ou calda 
de frutas. É uma das sobreme-
sas ideais para reunir a família. 
É muito fácil e rápida de fazer.

A panna cotta clássica é 
feita com baunilha, mas pode 
ser modificada e feita com cho-
colate, coco, ou do sabor que 
você preferir. Pode ser servida 
sozinha, ou acompanhada de 
frutas frescas, geleias, chocola-
te, doce de leite, etc. Você pode 
colocar a panna cotta em mol-
des, em ramekins ou taças.

Ingredientes
2 envelopes de gelatina 

sem sabor (7g por envelope)
1 ½ xícara de leite + ½ xí-

cara
4 xícaras de creme de leite
½ xícara de açúcar
1-2 colheres de chá de ex-

trato de baunilha

Para servir
Frutas frescas, calda de 

Sobremesa especial de 
domingo: Panna Cotta

morango caseira, doce de leite, 
etc.

Modo de preparo
Coloque ½ xícara de leite 

em uma tigela pequena, des-
peje a gelatina e deixe dissol-
ver.

Numa panela média, aque-
ça o creme de leite e o resto do 
leite com o açúcar até ferver.

Tire do fogo e acrescente 
o extrato de baunilha.

Misture na gelatina e 
mexa bem.

Para deixar a panna cotta 
ainda mais lisa, coe o creme, 
isso vai ajudar a remover qual-
quer parte que tenha empelo-
tado.

Coloque em taças ou mol-
des de sua preferência.

Deixe esfriar e leve à gela-
deira por pelo menos 4 horas 
antes de servir. Deixar de um 
dia para o outro é o ideal.

Sirva diretamente nas 
taças ou remova dos moldes. 
Enfeite com as frutas, caldas, 
doce de leite, caramelo ou cho-
colate de sua escolha.

Se você tem animais dentro 
de casa, ou um sofá que não uti-
liza com frequência, sabe que o 
cheiro ruim acaba se propagan-
do por toda a sala. É possível 

Receita para tirar cheiro ruim do sofá
fazer uma mistura em casa para 
tirar esse cheiro. Os ingredien-
tes que você vai precisar são:

1 litro de água
½ copo de vinagre branco 

(de álcool)
1 colher de sopa de bicar-

bonato de sódio bem cheio
¼ de copo de álcool líquido
1 colher de sopa de ama-

ciante de roupa
Misture tudo em um balde 

e coloque em um borrifador. 
Pode aplicar a mistura, borri-
fando à distância de uns 40cm. 
Aplique em todo o sofá, mas 
principalmente onde o cheiro 
estiver mais forte. Se necessá-
rio, repita o processo, o cheiro 
vai diminuir com o tempo.

Pode esfregar o sofá sem 
medo, pois o vinagre reavi-
va cores, o bicarbonato limpa 
profundamente, o amaciante 
amacia as fibras e o álcool na 
composição faz tudo secar mais 
rápido.

O óleo de semente de uva é um poderoso rejuvenescedor natural da 
pele e atua principalmente como um antioxidante

Seus componentes auxiliam na manutenção saudável de diversos pro-
cessos no organismo

A mistura tira o cheiro ruim e deixa 
seu sofá limpo sem esforço

Sobremesa italiana, prática e com sabor incomparável
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O milium sebáceo é um 
problema muito comum ca-
racterizado pelo surgimento 
de pontos brancos na pele e 
que normalmente é confundido 
com cravos.

O milium sebáceo são boli-
nhas brancas que aparecem no 
rosto ou em áreas íntimas e são 
resultado do acúmulo de quera-
tina e células mortas nos poros, 
revestidas por uma camada de 
pele. Não é uma doença, é uma 
condição que diz muito sobre a 
saúde da pele.

É diferente de acne e cra-
vos, pois não apresenta verme-
lhidão  apenas incômodo esté-
tico. É possível fazer a remoção 
por cirurgias, em casos mais 
sérios ou remover com ingre-
dientes naturais.

Receita a 
base de mel
Cheia de nutrientes bené-

ficos à pele e é uma ótima alter-
nativa para hidratar e nutrir. 
Basta aplicar na área afetada 
várias vezes por dia.

Receita com óleo 
essencial de tea tree
O ingrediente é vendido 

Você sabe o que é milium?

em lojas naturais e têm pro-
priedades que limpam a pele 
profundamente. Aplique o óleo 
tea tree na área afetada toda 
noite antes de dormir. Impor-
tante lembrar que não é indica-
do para peles oleosas.

Toalha quente
Aplique uma toalha quen-

te, algumas vezes por dia, nas 
saliências brancas ao redor dos 
olhos, e aos poucos elas desapa-
recerão.

Amido de milho 
e vinagre de maçã
Faça uma pasta com a mis-

tura dos ingredientes e aplique 

na área afetada, deixando agir 
por 30 minutos. Depois lave 
com água e sabão.

Máscara de ovo
Os ovos possuem retinol 

que auxiliam na limpeza da 
pele.

Faça uma mistura simples 
com 1 clara de ovo, ½ colher 
de chá com óleo de amêndoas, 
1 colher de sopa com iogurte 
normal e 1 colher de chá com 
mel natural. Agite para formar 
uma pasta, que deve ser aplica-
da no local com mílias. Deixe a 
máscara por 30 minutos, enxá-
gue com água morna e seque. 
Use a máscara três vezes por 
semana para obter melhores 
resultados.

Como prevenir o 
aparecimento 
das mílias?
Você deve diminuir a ex-

posição ao sol e sempre que 
possível passe protetor solar 
neutro na pele. Não use produ-
tos cosméticos ou cremes muito 
agressivos. Diminua o uso de 
maquiagem, pois deixa seus 
poros mais carregados de sujei-
ra. Para que as mílias sumam, é 
preciso esfoliar as células mor-
tas da pele, então use um sabo-
nete esfoliante pelo menos uma 
vez por semana.

Raramente conseguimos 
deixar a nossa pia cheirosa e li-
vre de moscas e formigas, não 
é?! Principalmente agora que 
a primavera está chegando. O 
que vale para esse momento são 

Repelente para evitar formigas na pia da cozinha
as receitas naturais para man-
ter os bichinhos longe da mesa 
e da pia, e a cozinha cheirosa!

Você vai precisar de

Vidro ou garrafa spray va-
zia;

150 ml de álcool;
50 ml de água;
5g de cravo da Índia ou a 

quantidade que você achar me-
lhor;

Preparo
Adicione o álcool, a água e 

os cravos da índia no recipien-
te escolhido. Sacuda bastante 
e guarde por uns 2 dias, antes 
de começar a usar. Sempre que 
terminar de lavar a louça, colo-
que um pouco da mistura em 
um pedaço de pano e passe na 
mesa e na pia. O cheirinho bom 
está garantido e os bichinhos 
indesejáveis estarão afastados.

Porque o cravo 
repele formigas?
Todos os animais conse-

guem perceber os sinais quí-
micos nos ambientes, como o 
cheiro de fogo ou de gás, por 
exemplo. Alguns animais fazem 
uso ativo desses sinais para se 
comunicar. Um animal famoso 
pela comunicação química é a 
formiga.

Quando você vê uma fila 
de formigas, é porque elas es-
tão seguindo uma trilha quí-
mica invisível. Este tipo de si-
nal químico atrai mais e mais 
formigas. Mas o sinal químico 
também pode ser negativo, 
alertando outras formigas para 
ficar longe, que é o caso do re-

pelente natural.
Alguns outros cheiros for-

tes, como o de pimenta ou ca-
nela, também funcionam muito 
bem como repelentes de formi-
gas e moscas. Uma boa alter-
nativa é alterná-los. Quando 
acabar o do vidro, faça outro, 
substituindo os cravos por pi-
menta rosa, ou canela, usando 
a mesma receita acima.

A glicerina é um composto 
orgânico, líquido, incolor e vis-
coso. O termo glicerina refere-
-se ao seu nome comercial, pois 
é 95% puro glicerol. O glicerol 
está presente em todos os óleos 
e gorduras de origem animal 
e vegetal. A glicerina vegetal 
corresponde ao carboidrato ob-
tido a partir dos óleos vegetais 
como o óleo de coco e o óleo de 
palma. Já a glicerina animal é 
produzida por meio da gordura 
animal, como a banha de porco.

Ela possui proprieda-
des emolientes, lubrificantes, 
umectantes e hidratantes, que 
contribuem para a absorção da 
água na pele e cabelo e manten-
do eles hidratados e amaciados.

Mas devemos ter cuidado 
ao usar a glicerina para que 
ela não tenha efeito oposto ao 
que se deseja. Deve ser dissolvi-
da em água, em um hidratante 
ou em algum óleo para poder 
desempenhar as funções bené-
ficas corretas. Ela pode ser en-
contrada em diversos produtos, 
como nos batons, sabonetes, 
xampus, hidratantes, pomadas, 
tintas, tecidos e até no tabaco.

A substância tem poder 
anticongelante e contribui para 
o preparo de extratos de chás, 
cafés, refrigerantes, sorvetes e 
outros alimentos. E seus bene-
fícios além do poder de hidra-
tação, vão até a preservação da 
elasticidade da pele. Nos cabe-
los, ajuda a reduzir o frizz e dá 
definição aos cachos do cabelo. 
Nas unhas os efeitos são pare-
cidos com os efeitos do cabelo, 
protegendo e impedindo que as 
unhas fiquem com aspecto de 
envelhecidas ou ressecadas.

Para promover esse bene-
fício, acrescente ao hidratante 
algumas gotinhas de glicerina 
ou compre algum creme que já 
contenha a substância na fór-

Máscaras de glicerina para 
hidratar cabelos e pele

mula e passe nas cutículas entre 
duas e três vezes por semana.

A glicerina é contraindi-
cada quando usada na forma 
pura, pois sua substância pode 
roubar água das camadas pro-
fundas da pele, e deixar a pele 
desidratada.

Máscara para 
peles mistas e 
oleosas
Essa receita é ótima para 

esfoliar a pele e remover células 
mortas. Hidrata na medida cer-
ta sem deixar oleosa.

Misture em uma tigela: 1 
colher de sopa de glicerina lí-
quida, 2 colheres de sopa de 
aveia em pó e 5 gotas de água 
de rosas. Mexa até formar uma 
pasta cremosa e aplique na pele. 
Deixei agir por 10 minutos e 
lave abundantemente com água 
fria.

Máscara 
para cabelos
A melhor maneira para 

usar glicerina nos cabelos é adi-
cionar uma tampa do produto 
na sua máscara de hidratação. 
Lavando os cabelos com xampu, 
misturando a glicerina na más-
cara e aplicando nos fios. Dei-
xe agir pelo tempo normal do 
seu uso de máscara e enxágue. 
Aplique o condicionador em se-
guida e enxágue novamente.

O milium sebáceo nada mais é que algumas bolinhas brancas que parecem 
no rosto e são resultado do acúmulo de queratina e células mortas nos poros 

Geralmente aparece em bebês recém-nascidos 

A glicerina pura pode ser usada 
para diversos fins, principalmente 
estéticos 

Além de deixar a cozinha mais cheirosa, o repelente mantém as formi-
gas longe da sua mesa

Você pode fazer o repelente em 
vasilhas, potes ou até mesmo em 
copinhos pequenos


