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Lúcia perde 50% da safra

GRANIZO

Juliano Zottis cultiva uvas americanas e varietais e estima perdas de 30 a 60%, dependendo da variedade
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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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Sem revelar quais viníco-
las da região estão em atraso 
com o pagamento da safra da 
uva, o Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais  reuniu em 
sua sede na última semana, 
as famílias agricultoras que 
estão com parte ou a tota-
lidade dos pagamentos em 
aberto.Depois de explanarem 
as dificuldades de cobrança, 
ficou estabelecida a criação 
uma comissão,encabeçada 
pelo Presidente do Sindicato, 
Cedenir Postal  para agir em 
defesa do pagamento do Vi-
ticultor perante o entidades 
como Ibravin (Instituto Bra-
sileiro do Vinho) e Sindivinho 
(Sindicato das Indústrias do 
Vinho do RS)

Cedenir Postal destacou 
que normalmente os paga-
mentos para os agricultores 
acontecem entre os meses 
agosto e setembro e para es-
tas famílias não aconteceu na 
totalidade. Postal pontuou 
que os agricultores estão com 
dívidas e com a nova safra de 
uvas chegando é necessário 
investimento em insumos, pa-
gamento de funcionários, en-
tre outros investimentos para 
gerenciar a propriedade e so-
brevivência da família. A ale-
gação para o não pagamento 
da safra por algumas viníco-
las,segundo o presidente do 

Segundo dados levanyta-
dos pelo Pesquisador da Em-
brapa Uva e vinho, Henrique 
Pessoa, neste ano as condições 
térmicas ficaram dentro da 
normalidade na maioria dos 
meses de inverno na região 
serrana do Rio Grande do Sul, 
atingindo um acúmulo de frio 
muito similar às condições cli-
máticas normais da região. 

Em Bento Gonçalves e 
Vacaria a soma de horas de 
frio, segundo dadoa coleta-
dos,  foi respectivamente 387 
e 689 sendo o mês de agosto 
o mês mais frio do inverno e o 
mais contrastante em relação 
as condições médias de cada 
local. 

Outro contraste apontado 
por Pessoa,  foi no acúmulo 
de frio deste último inverno 
que, em ambas regiões mo-
nitoradas, a soma de frio foi 
significativamente menor em 
setembro/2018, em relação 
as referência locais. Nestas 
condições, o inverno foi muito 
favorável para a intensidade e 
uniformidade de brotação das 
espécies frutíferas cultivadas 
na região. Além disso, com a 
combinação do mês de agosto 
mais frio e o mês de setembro 
mais quente, observou-se um 
atraso na data de brotação na 
maioria das cultivares e sem 
riscos de perdas por geadas 
tardias. 

Somatório mensal (barras) e acumulado (linhas) de horas de frio (Horas 
com temperatura ≤ 7,2°C), ocorridas durante os meses de abril a setem-
bro em 2018 e comparada com as condições normais (30 anos) registra-
das em Bento Gonçalves-RS (A- acima) e a média de 8 anos registradas 
em Vacaria-RS (B- abaixo).

Sindicato dos trabalhadores rurais cria 
frente para  mediar pagamento de safra 
de mais de 60 famílias agricultoras

sindicato é a crise econômica 
e a dificuldade de colocar os 
vinhos no mercado pela in-
dústria.

Preço mínimo
Na manhã desta última 

segunda-feira (5), o Presi-
dente do Sindicato Rural Ce-
denir Postal, viajou à Brasilia, 
juntamente com o  vice pre-
sidente do Sindvinho e Presi-
dente do Sindicato Rural de 
Farroupilha, mais o Executi-
vo do Ibravin, Carlos Paviani 
pra reuniões técnicas  no mi-
nitério da Agricultura  sobre 
o preço mínimo da uva.

O presidente do Sindicato, Cede-
nor Postal está em Brasília para 
discutir com técnicos a possibili-
dade de aumento do valor do quilo 
da uva

Os agricultores estão com dívidas e com a nova safra de uvas chegando 
é necessário investimento em insumos, pagamento de funcionários, en-
tre outros investimentos para gerenciar a propriedade e sobrevivência 
da família.

O inverno foi   favorável para a intensidade 
e uniformidade de brotação das videiras

Pesquisador Henrique Pessoa: “a combinação do mês de agosto mais frio e o mês de setembro mais quente-
provocou um atraso na  brotação na maioria das cultivares,  sem riscos de perdas por geadas tardias”)
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A semana de 22 a 29 de 
outubro somente uma mos-
ca-das-frutas foi capturada 
nas armadilhas instaladas na 
Rede de Monitoramento na 
Serra Gaúcha, que abrange os 
municípios de Bento Gonçal-
ves, Farroupilha, Pinto Ban-
deira e Veranópolis. O inseto 
foi capturado no município de 
Veranópolis.

A população da mosca-
-das-frutas tem se mantido 
baixa até o momento. Como 
ela se desloca a partir dos hos-
pedeiros localizados próximos 
aos pomares, é importante 
que os produtores realizem o 
monitoramento nas suas pro-
priedades, garantindo assim 
que os ataques do inseto se 
dêem em áreas restritas.

Teconologia 
espanhola 
Uma tecnologia limpa 

empregada na Espanha e em 
Israel para controle de pragas  
foi a base para a implantação   
com sucesso contra o ataque 
da mosca-das-frutas nas uvas. 
A chamada captura massal 
apresenta o simples princípio 
de disponibilizar uma fon-
te de alimento que seja mais 
atraente ao adulto do inseto 
do que a uva no parreiral. O 
conhecimento foi adaptado 
pela Embrapa Uva e Vinho 
(RS) para o manejo da mos-
ca-das-frutas sul-americana 
(Anastrepha fraterculus) e já 
está à disposição dos produ-
tores. “O método garante a 
produção sem resíduos de in-
seticidas, pois o produto não 
Marcos Botton, pesquisador 
da Embrapa que coordenou 
as pesquisas.

O controle da espécie 
tem sido desafiador, tanto 
para produtores que adotam 
o sistema convencional, com 
a aplicação de inseticidas sin-
téticos, como para os orgâni-
cos, pois a mosca-das-frutas é 
uma das principais pragas as-
sociadas à cultura da videira, 
mas que também tem outros 
hospedeiros, o que garante a 
sua reprodução ao longo do 
ano. Além da busca por mé-
todos mais limpos e susten-
táveis, a equipe da Embrapa 
Uva e Vinho buscou uma al-
ternativa para substituir os 
tradicionais inseticidas orga-
nofosforados, que não estão 
mais autorizados para uso no 
cultivo da videira no Brasil.

Os danos causados pela 
mosca-das-frutas geralmente 
começam com lesões decor-

Armadilhas para captura de moscas-da-fruta mostram-se eficientes

rentes de um ferimento na 
baga da uva, feito pela fêmea 
para depositar seus ovos. De-
pois, em função do desenvol-
vimento das larvas, surgem 
as galerias, que geralmente 
estão associadas às podridões 
causadas por microrganismos 
que infectam as bagas e au-
mentam as perdas no período 
da pré-colheita. Segundo a 
equipe de pesquisadores, em 
muitos casos a perda pode 
ser de algumas bagas ou até 
de todo o cacho. No primei-
ro caso, é possível fazer um 
raleio de bagas, retirando as 
que estão danificadas, porém, 
essa prática exige mão de 
obra adicional, o que aumenta 
os custos da produção.

A Embrapa Uva e Vinho, 
com instituições parceiras, 
tem realizado diversos tra-
balhos de pesquisa visando 
desenvolver tecnologias lim-
pas para o manejo da praga, 
e a captura massal foi uma 
das que apresentou melhores 
resultados. A técnica consis-
te em distribuir uma grande 
quantidade de armadilhas 
por área de pomar, nas quais 
os insetos adultos são captu-
rados, reduzindo a infestação 
nos parreirais. Segundo Bot-
ton, a técnica já é utilizada 
há vários anos na Espanha e 
em Israel para o controle da 
mosca-das-frutas do medi-
terrâneo (Ceratitis capitata), 
inseto que também ocorre na 
região Nordeste do Brasil e 
ocasiona danos similares aos 
da Anastrepha fraterculus, 
principal espécie de mosca-
-das-frutas que ocorre na re-
gião Sul do Brasil.

O pesquisador relata que 
já houve tentativas no Brasil 
de utilizar essa técnica para o 

controle da mosca-das-frutas 
em diferentes cultivos. No en-
tanto, não obtiveram sucesso 
pois os atrativos utilizados, 
principalmente sucos de fru-
tas, eram pouco eficientes e 
tinham de ser repostos sema-
nalmente nas armadilhas.

Após cinco anos de pes-
quisas avaliando e ajustando 
o manejo com uma proteína 
animal comercial como atra-
tivo, foram alcançados os me-
lhores resultados. Isso porque 
a mosca adulta tem necessi-
dade de ingerir compostos 
proteicos para o desenvolvi-
mento e maturação dos óvu-
los, que originarão as larvas, 
ou seja, a sobrevivência dos 
seus descendentes. O produto 
também apresenta uma alta 
estabilidade, não sendo ne-
cessária a reposição frequen-
te, além de ser seletivo, não 
prejudicando outros insetos 
benéficos, como as abelhas.

Captura massal 
Há mais de dez anos, Cla-

ri Boff produz uvas finas de 
mesa, como a Itália e a BRS 
Morena, na Serra Gaúcha no 
Município de Caxias do Sul 
(RS), um dos principais polos 
de hortifrutigranjeiros do Sul 
do País. Ela ajudou na valida-
ção da tecnologia e hoje co-
memora os resultados. “Com 
a ajuda da Embrapa conse-
guimos controlar a mosca-
-das-frutas e já pensamos em 
começar um cultivo orgâni-
co”, relata a produtora, que é 
responsável por uma produ-
ção anual de cinco mil quilos 
de uvas de mesa vendidas di-
retamente aos consumidores. 
Ela complementa que os bons 
resultados obtidos ao longo 
dos experimentos foram deci-

sivos para que ampliasse sua 
área de produção

Antes da captura massal, 
a alternativa para o controle 
da mosca-das-frutas no sis-
tema orgânico era o ensaca-
mento individual dos cachos 
de uva com sacos de papel, 
que apesar de ser eficiente, 
demanda muita mão de obra, 
cada vez mais escassa no meio 
rural. A colocação das arma-
dilhas e do atrativo para uso 
na captura massal também é 
uma técnica que exige traba-
lho manual, no entanto, bem 
menor em comparação ao en-
sacamento.

Por ser uma tecnologia 
“resíduo zero”, a captura 
massal é viável em sistemas de 
produção com alto valor agre-
gado, como é o caso das uvas 
de mesa em que a exigência 
dos consumidores por produ-
tos com ausência de resíduos, 
é maior, segundo análise do 
pesquisador da Embrapa. 

Como funciona 
A técnica consiste na ins-

talação de 100 a 120 arma-
dilhas por hectare em todo 
o parreiral (o produtor pode 
aumentar a densidade nas 
bordas mais infestadas), uti-
lizando como atrativo a pro-
teína hidrolisada de origem 
animal em seu interior. De-
pois de entrar na armadilha, 
o inseto não localiza mais a 
saída e morre afogado, sem a 
necessidade de uso de inseti-
cidas químicos. Existem ar-
madilhas que podem ser com-
pradas, mas, para baratear o 
uso da técnica, a equipe de 
pesquisa ensina a fazer arma-

dilhas caseiras, com a reutili-
zação de embalagens transpa-
rentes de refrigerantes. “Para 
utilizar as embalagens, basta 
fazer dois orifícios de sete 
milímetros em lados opostos. 
Depois colocar o atrativo e 
pendurar a armadilha no par-
reiral”, orienta Ruben Ma-
chota Junior, pós-doutorando 
na Embrapa Uva e Vinho que 
integra a equipe de pesquisa.

Ele revela que, inicial-
mente, eram recomendadas 
as embalagens de dois litros, 
no entanto, pesquisas de-
monstraram a mesma eficácia 
com o uso de embalagens de 
600 ml, trazendo o benefício 
adicional de utilizar menor 
quantidade de atrativo por 
armadilha. “É necessário co-
locar cerca de 40% do volume 
da embalagem, ou cerca de 
250 ml do atrativo alimentar. 
O produto é estável e demo-
ra a evaporar, mas o produtor 
deve ficar atento e repor o lí-
quido sempre que for neces-
sário”, alerta Machota Junior. 
Estima-se que sejam gastos 
aproximadamente 500 ml de 
atrativo por armadilha por 
safra, considerando um ciclo 
de três meses.

As armadilhas devem ser 
distribuídas de modo a alcan-
çar a densidade recomendada 
de 100 a 120 unidades por 
hectare. A instalação deve ser 
nos ramos do terço médio da 
planta, ou seja, a cerca de 1,5 
m no solo, em lugares mais 
sombreados, que recebem me-
nor incidência dos raios sola-
res, principalmente no perío-
do da tarde, reduzindo assim a 
evaporação do atrativo.

Clari Boff ajudou na validação da tecnologia e hoje comemora os resul-
tados
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 A primavera é, essencial-
mente, uma estação de tran-
sição, caracterizada por gran-
des variações na temperatura, 
chuvas, insolação e eventos 
meteorológicos extremos, 
como a ocorrência de granizo 
e geadas tardias. No caso es-
pecífico do granizo, cuja pre-
visão é impossível de ser feita, 
os danos poderão ser severos 
e prejudicarem a planta tan-
to na safra do ano corrente 
quanto nas safras seguintes 
alertamm os pesquisadores 
Henrique Pessoa dos Santos 
e Lucas Garrido da Embrapa 
Uva e Vinho.

Dentro das ações de pre-
venção que podem ser adota-
das, destacam-se as telas an-
tigranizo e as coberturas com 
plástico tipo ráfia, os quais são 
mais resistentes. Contudo, es-
ses investimentos são viáveis 
somente em regiões muito 
propícias à ocorrência de gra-
nizo e com uvas que apresen-
tam maior valor agregado de 
comércio (ex.: uva de mesa).

Quando a propriedade 
não dispõe de nenhum méto-
do de prevenção dos danos por 
granizo, as recomendações de 
manejo de recuperação das vi-
deiras irão depender do grau 
de danos que o vinhedo sofreu. 
Portanto, é muito importante 
o produtor inspecionar a área 
e os danos às plantas o mais 
rápido possível após um even-
to de granizo, pois o nível de 
dano pode ser obscurecido 
pelo crescimento subsequen-
te. Portanto, produtores com 
seguro agrícola devem sem-
pre contatar sua seguradora 
e providenciar a avaliação de 

Como agir na fruticultura, em caso de chuvas de granizo
danos o mais breve possível, 
para obter uma análise o mais 
fidedigna possível.

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

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

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

As flores podem ser der-
rubadas ou danificadas, no 
entanto, a extensão total des-
te dano pode não aparecer até 
que as inflorescências sejam 
totalmente expandidas (quan-
do a chuva ocorre no período 
entre a brotação e a floração).

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

Embora esses danos pos-
sam ser extremos e com per-
das totais de produção, as 
plantas de videira geralmente 
conseguem se recuperar e sem 
muito impacto para o próximo 
ciclo, se os danos ocorrerem no 
início do ciclo de crescimento. 
De qualquer forma, salien-
ta-se que nas áreas afetadas 
por granizo todas as ações 
serão paliativas ou curativas, 
visando, principalmente, a 
recuperação e o preparo das 
plantas para os ciclos seguin-
tes. As lesões por granizo no 

início da estação, logo após a 
brotação, permitem que ainda 
ocorram brotações férteis, a 
partir das gemas que perma-
neceram latentes, e com efeito 
mínimo sobre a fertilidade ou 
a colheita na estação seguinte. 
Algumas cultivares, como Ca-
bernet Sauvignon, dispõem 
de gemas secundárias latentes 
relativamente férteis e podem 
até garantir alguma brotação 
secundária com cachos após 
danos por granizo. Contudo, 
a maioria das cultivares são 
menos férteis e podem per-
der totalmente a produção do 
ciclo. Além disso, se os danos 
por granizo ocorrerem em 
uma época mais tardia (ex.: 
após a floração), podem redu-
zir a fertilidade de gemas e a 
colheita na estação seguinte.

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

Outro detalhe importan-
te sobre o granizo é o aspec-
to sanitário das videiras. As 
plantas danificadas tornam-se 
muito mais suscetíveis às pra-
gas e doenças. As podridão, 
como Botrytis, podem infec-

tar qualquer tecido danificado 
e, se as condições climáticas 
estiverem favoráveis. Portan-
to, é de extrema importância 
o uso tratamentos para prote-
ger as lesões, imediatamente 
após o granizo.

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

rem perdas próximas a 100%, 
os produtores deverão efe-
tuar uma poda de formação/
produção igual à efetuada no 
inverno. A seguir, devem efe-
tuar a aplicação de fungicidas 
de contato, para a proteção 
e cicatrização dos ferimen-
tos. Também é recomendado 
aplicar fungicidas para a ci-
catrização dos ferimentos  nas 
brotações novas, tais como 
tiofanato metílico (cercobin), 
folpet (Folpan), dithianon 
(Delan), tebuconazole (Foli-
cur) e captan (Orthocide). É 
necessário realizar a aduba-
ção nitrogenada para favo-
recer as novas brotações e o 
acúmulo de reservas, pensan-
do na próxima safra. Caso já 
tenha sido feita a adubação 
nitrogenada antes do granizo, 
não há necessidade de repeti-
-la.

Na manhã do dia 07/11, o 
dia de campo vai ser na pro-
priedade de Antônio Orsato, 
em São Valentim.

A tarde do mesmo dia, 
das 13h30 às 17h na proprie-
dade de Ivo Detogni em Pinto 

Dias de campo sobre a queda do granizo 
em São Valentim e Pinto Bandeira

Bandeira.
Nos dois dias de campo os 

palestrantes serão o pesqui-
sador da Embrapa Henrique 
Pessoa do Santos e agrôno-
mos da Cooperativa Vinícola 
Aurora. 

Manejo de 
áreas com 
danos moderados
Em vinhedos que apre-

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

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

O agricultor da comu-
nidade de Santa Lúcia, no 
Vale dos Vinhedos teve gran-
de parte de sua produção de 
uvas destruída pelo temporal 
de granizo da última semana. 
Juliano Zottis  revela que na 
propriedade de 4,5 hectares 
teve uma perda de 30 a 60%  
na produção de uvas, depen-
dendo a variedade. A mais 
atingida pelo granizo que 
destruiu os parreirais foi a 
variedade niágara., mas em 
média acho que perdi metade 
do que plantei.

 Com produção de uvas 

GRANIZO

Agricultor da comunidade de Santa Lúcia estima 
perdas em torno de 40 mil quilos de uvas

americanas e varietais, o agri-
cultor conta que ainda não 
contabilizou financeiramente 
o prejuízo, pois ainda aguar-
da a avaliação do seguro agrí-
cola, mas se arrisca a estimar 
que perdeu  mais 35 mil qui-
los da sua próxima safra. 

Na propriedade da famí-
lia, Zottis costumava colher 
em média 80 mil quilos de 
uvas por safra.

Juliano produz em 
sua propriedade uvas 

americanas e 
varietais
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A batata-doce é consi-
derada um alimento fonte de 
carboidrato complexo com 
baixo índice glicêmico, ou 
seja, quando consumida de-
mora um tempo maior para 
ser digerida e lançada como 
glicose na corrente sanguí-
nea, não levando a picos de 
insulina. Desse modo pode 
ser benéfica no pré-treino 
fornecendo energia durante 
a prática da atividade física, 
prolongando o treino do indi-
víduo e prevenindo a fadiga. 

Se você costuma consu-
mir frango com batata doce, 
mas está achando essa com-
binação um pouco monótona, 
saiba que existem alterna-
tivas deliciosas e saudáveis 
para essa dupla. Confira a 
seguir as receitas.

Escondidinho 
de frango com 
batata-doce
Ingredientes
2 xícaras (chá) de batata 

doce cozida e amassada
2 xícaras (chá) de couve 

flor cozida e amassada
2 colheres (sopa) de azei-

te de oliva extra virgem
1 cebola picada ½ gengi-

bre picado ou ralado 
1 pitada de sal do hima-

laia
1 pitada de pimenta do 

reino moída
1 limão rosa espremido

Recheio
2 colheres (sopa) de azei-

te de oliva extra virgem

Meia cebola picada

Receitas com frango com batata-doce
Escondidinho, bolinho e até pizza podem ser feitos usando os ingredientes

1 dente de alho amassado
2 xícaras (chá) de frango 

cozido e desfiado
Salsinha a gosto
1 colher (chá) de sal do 

himalaia
1 pitada de pimenta do 

reino moída
1 colher (sopa) de azeito-

na picadinha

Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador ou 

processador, bata a batata 
doce amassada com a couve 
flor. Em seguida, em uma pa-
nela, aqueça o azeite e refo-
gue a cebola e o alho. Adicio-
ne o gengibre, a batata doce e 
a couve flor batidas. Tempere 
com o sal, a pimenta e o limão. 
Refogue por cerca de 5 minu-
tos. Desligue o fogo e reserve 
para preparar o recheio.

Recheio
Em uma panela, aqueça 

o azeite e refogue a cebola e 
o alho. Em seguida, adicione 
o frango. Deixe refogar até 
ficar cozido. Tempere com a 
salsinha, o sal, a pimenta e a 
azeitona. Cozinhe por alguns 
instantes. Retire do fogo para 
preparar a montagem.

Montagem
Em um refratário, dispo-

nha uma camada do purê de 
batata doce com couve flor. 
Coloque o recheio e depois fi-
nalize com mais uma camada 
do purê. Leve ao forno pre-
aquecido (180ºC) por cerca 
de 15 minutos para dourar. 
Decore com ervinhas e sirva. 

Dica: Se desejar adicione um 
pouco de queijo branco ou o 
outro de sua preferência por 
cima do escondidinho e leve 
ao forno para gratinar.

Bolinho de frango 
com batata-doce
Ingredientes
1 xícara (chá) de batata 

doce cozida
½ xícara (chá) de quinoa 

cozida
½ xícara (chá) de farinha 

de arroz integral
1 ovo 1 xícara (chá) de 

frango cozido e desfiado
1 limão espremido
Salsinha a gosto
1 pitada de sal do hima-

laia
1 pitada de pimenta caie-

na
Farinha de linhaça dou-

rada para cobrir

Modo de Preparo
Em um recipiente, mistu-

re bem todos os ingredientes, 
exceto a farinha de linhaça, 
até obter uma massa homo-
gênea. Em seguida, modele 
bolinhas e passe pela linhaça. 
Disponha as bolinhas em uma 
forma untada com azeite e 
leve para assar em forno pre-
aquecido (180ºC) por cerca 
de 25 minutos ou até que es-
tejam douradas e crocantes.

Mini pizza de 
batata-doce
Massa
100g de frango cozido e 

desfiado
2 batatas doce médias co-

zidas e amassadas

4 colheres (sopa) de aveia 
em flocos finos ou farinha de 
arroz integral

Recheio
Meia xícara (chá) de mo-

lho de tomate natural
1 xícara (chá) de queijo 

branco fatiado ou mussarela 
de búfala fatiada

meia xícara (chá) de bró-
colis picadinho

meia xícara (chá) de alho 
poró picadinho

1 tomate pequeno corta-
do em cubinhos

meia cebola roxa picada
1 pitada de sal do hima-

laia (sal rosa)
1 pitada de pimenta do 

reino moída
1 pitada de açafrão em pó

Modo de Preparo
Massa
Em um processador ou 

liquidificador, bata o frango 
com a batata doce. Acrescen-

te a aveia ou farinha de arroz 
e bata mais um pouco. Reser-
ve em um recipiente na gela-
deira por cerca de 20 minutos 
para a massinha firmar. Dis-
tribua a massa em uma assa-
deira untada com azeite de 
oliva extra virgem ou óleo de 
coco. Leve para assar em for-
no preaquecido (180ºC) por 
cerca de 20 minutos. Reserve.

Recheio Em um reci-
piente, misture o brócolis, o 
alho poró, o tomate, a cebola, 
o sal, a pimenta e o açafrão. 
Espalhe o molho de toma-
te na massa pré-assada. Por 
cima coloque o queijo branco 
e depois coloque a mistura do 
recipiente. Leve para dourar 
por cerca de 15 minutos no 
forno (200ºC). Sirva.

Rendimento: cerca de 6 
porções

Durabilidade: consumo 
imediato / somente a massa: 
até 1 mês congelada

Tempo de preparo: 45 
minutos
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Ter um jardim em casa é 
sinônimo de tranquilidade e 
paz,  é um lugar no qual você 
pode refletir e desfrutar da 
natureza, desestressar e re-
novar as energias.

Melhore a qualidade do 
solo usando uma mistura bá-
sica feita de areia, terra, terra 
vegetal. 1 colher de sobreme-
sa de farinha de ossos, uma 
colher de farinha de peixe e 
outra de nitrato de potássio.
Deixe a terra fofa, faça isso 
mexendo e misturando adu-
bo.

Faça uma limpeza: apare 
a grama, retire as ervas da-
ninhas, raízes mortas e qual-
quer coisa que possa atrapa-
lhar o crescimento das suas 
plantas.

Escolha sempre as plan-
tas de acordo com o tipo do 
seu jardim, observe onde bate 
Sol, onde faz sombra, se a 

É difícil encontrar uma 
mãe que não teve que passar 
pelo desafio de tratar de pio-
lhos em seus filhos. O contato 
com outras crianças aumenta 
(e muito) a chance de pegá-
-los, fazendo com que muitas 
mães sofram um bocado para 
tirá-los da cabeça dos peque-
nos.

Saiba que já é possível 
tratar desse bichinhos sem 
o uso de produtos químicos. 
Aqui vão 5 dicas naturais 
para livrar a cabeça dos seus 
filhos desse inconveniente:

Maionese
A maionese além de um 

saboroso ingrediente da sua 
cozinha, é um excelente meio 
para exterminar os piolhos 
e lêndeas. Aplique sobre o 
couro cabeludo uma quan-
tidade generosa, massageie 
suavemente e deixe agir por 
2 horas, usando uma touca de 

planta precisa de mais ou me-
nos espaço para crescer.

Para plantar com cau-
le fino, utilize um pedaço de 
bambu ou de madeira como 
apoio.

Regue-as de manhã, evi-
te fazer isso quando o Sol já 
estiver muito forte, isso  pode 
acabar queimando suas plan-
tas.

Coloque areia nos pra-
tinhos dos vasos, isso evita 
o acumulo de água, foco da 
dengue.

Se o seu jardim for muito 
grande use sistemas de irri-
gação.

Faça a poda das árvores 
para que elas possam dar flo-
res e frutos saudáveis.

Além de todos esses cui-
dados contar com a ajuda de 
umprofissional da área de jar-
dinagem é essencial para ter 
um jardim em dia.

10 dicas de como cuidar do seu jardim

Maionese ajuda a eliminar piolhos?
Conheça 5 dicas naturais para livrar a cabeça dos seus filhos desse inconveniente

banho. Após esse tempo, lave 
o cabelo e passe o pente um 
fino, para tirar todos os pio-
lhos mortos.

Óleo e vinagre
Misture óleo e vinagre na 

mesma medida e aplique no 
cabelo seco. Faça uma mas-
sagem no o couro cabeludo 
e leve o produto para toda a 
extensão dos fios do cabelo. 
Enrole uma toalha no cabelo 
e, após a ação de 20 minutos, 
lave-o normalmente. Se ainda 
houver piolhos vivos, repita o 
procedimento após algumas 
horas.

Cebola
A cebola tem uma ação 

mortal contra esses insetos. 
Utilize o suco de uma ou vá-
rias cebolas, dependendo da 
quantidade desejada e do ta-
manho das cebolas; aplique 
no couro cabeludo e deixe 

agir por 4 horas. Passado esse 
tempo, remova os piolhos e as 
lêndeas com um pente fino.

Bicarbonato de sódio
A cebola tem uma ação 

mortal contra esses insetos. 
Utilize o suco de uma ou vá-
rias cebolas, dependendo da 
quantidade desejada e do ta-
manho das cebolas; aplique 
no couro cabeludo e deixe 
agir por 4 horas. Passado esse 
tempo, remova os piolhos e as 
lêndeas com um pente fino.

É impressionante a ação 
do bicarbonato, e você ainda 
tem duas opções de usá-lo, 
dependendo do nível de infes-
tação: caso ela seja modera-
da, misture bicarbonato com 
água quente em uma vasilha, 
mergulhe um pente no líqui-
do e penteie o cabelo em se-
guida.

Em casos mais graves, 
aplique a mistura de bicarbo-
nato e água diretamente no 
couro cabeludo. Cuidado com 
os olhos, pois pode provocar 

irritação. Após 10 minutos, 
enxague normalmente.

Óleo da árvore do chá
Comumente utilizado 

para acne, o óleo essencial da 
árvore do chá é um forte aliado 
contra piolhos e lêndeas. Pre-
pare uma receita misturando 
4 colheres de sopa de azeite 
(ajuste de acordo com o com-
primento do cabelo) e 1 colher 
de chá de óleo da árvore do 
chá. Umedeça todo o couro ca-
beludo com a mistura e deixe 
agir por 15 minutos. Penteie o 
cabelo com um pente fino an-
tes de lavá-lo normalmente.

E não esqueça de desin-
fetar tudo o que for de tecido, 
roupas, agasalhos e paninhos 
além de bichos de pelúcia dos 
seus filhos: deixá-los por uma 
noite no congelador fará com 
que os piolhos morram.

No caso de roupa de cama, 
roupas e chapéus, armazene- 
as em um saco plástico fecha-
do por 10 dias para eliminar 
de uma vez por todas esses 
bichos.

Nada mais gostoso e sau-
dável do que comer vegetais 
plantados pelas próprias mãos, 
não é mesmo? Que você conhe-
ce a procedência e pode comer 
sempre fresquinho. Então, veja 
o passo a passo de como plantar 
chuchu em casa, que é tão fácil 
quanto plantar beterraba.

O pé de chuchu fica bem 
grande ao longo do cultivo 
porque ele é uma trepadeira 
herbácea, podendo até cobrir 
árvores. Não há muito segredo 
para saber como plantar chu-
chu se você gosta de mexer com 
a terra e tiver um pouquinho de 
dedicação.

A primeira coisa que você 
precisa fazer para iniciar a sua 
plantação de chuchu caseira é 
conseguir um chuchu semente. 
Trata-se de um chuchu madu-
ro, com pequenas rachaduras 
ao longo da casca e que tenha 
um brotinho na parte de baixo, 
de onde vão crescer as novas 
plantas.

Para ter esse chuchu, pode 
comprar um no mercado e dei-
xar em pé dentro de um jarri-
nho ou copo com água, com a 
parte de baixo para cima. De-
pois de uma ou duas semanas 
ele vai começar a brotar.

Prepare um espaço no seu 

Como plantar chuchu em casa em apenas oito passos
Tenha mais uma opção de vegetal na sua horta. Veja como é fácil plantar e cultivar chuchu

quintal, que tenha um solo rico 
em matéria orgânica e esteja 
bem fofo. Também, que pegue 
tanto sol quanto sombra ao 
longo do dia e que tenha espaço 
pra o chuchu crescer, além de 
uma cerca ou estrutura de ma-
deira onde ele irá “trepar”.

Faça uma cova da profun-
didade do chuchu maduro, mas 
não plante o chuchu semente 
nessa cova. Ela serve apenas 
para “afofar” a terra e facilitar 
a penetração das novas raízes 
que vão sair do chuchu semen-
te.

Então, com a cova feita, co-
loque novamente a terra já me-
xida por cima, sem ter plantado 
nada. A terra deverá ficar bem 
oxigenada, sem compactar. 
Deixe-a bem solta.

Em seguida, coloque o seu 
chuchu semente sobre esta ter-
ra, de lado mesmo, não precisa 
que a parte de baixo – de onde 
vão sair os brotos – esteja em 
contato com a terra. Apenas 
acomode-o fazendo uma “ca-
minha” sobre a terra.

Agora sim, pegue mais um 
pouco de terra mexida, bem 
fofa, e cubra todo o chuchu, 
sem apertar: apenas coloque 
por cima.

Jogue água ao redor do seu 

montinho de terra e continue 
regando em espirar, de fora até 
chegar ao centro. Regue gene-
rosamente, com cerca de 400 
mililitros de água.

Todos os dias regue o seu 
chuchu bastante, uma só vez, 
até perceber que está vingan-
do.

Dicas para 
cuidar do chuchu
Para que o seu chuchu 

cresça saudável, não use inse-
ticida para remover os insetos, 
pois eles são necessários no 
processo de polinização das flo-
res do chuchuzeiro.

Depois que o chuchu já co-
meçou a dar frutos, o processo 
é natural e não vai mais pre-
cisar de adubar, a menos que 
você perceba que a terra esteja 
muito seca e os frutos estejam 
vindo muito pequenos. Nes-
se caso você pode comprar um 
adubo, de preferência orgânico 
e com farinha de osso.

Para adubar a terra, faça 
uma valetinha em volta de onde 
você plantou o chuchu e polvi-
lhe todo o adubo. Depois, tam-
pe com a terra de volta. Esse 
procedimento podo ser feito 
uma vez por mês ou a cada dois 
meses, conforme necessário.

Melhore a qualidade do solo usando uma mistura básica feita de areia, 
terra, terra vegetal

Saiba que já é possível tratar desse bichinhos sem o uso de produtos 
químicos
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A tapioca virou o alimen-
to queridinho daqueles que 
estão de dieta e para variar 
no cardápio sem acrescentar 
muitas calorias.

Aprenda a fazer
Ingredientes
250g de tapioca granula-

da
200 ml de leite de coco
250 ml de leite vegetal
4 ovos inteiros
5 colheres de sopa de coco 

ralado seco
2 colheres de sopa de 

manteiga ghee ou óleo de 
coco

1 xícara rasa de adoçan-
te culinário (dar preferência 

Mas sabia que a Fisális, 
também conhecida como Gol-
den Berry pode combater o 
diabetes e até prevenir o cân-
cer.

Esta frutinha silvestre é 
membro da família solanáce-
as, e possui parentesco com o 
tomate. É rica em minerais e 
potássio, com um sabor que 
fica entre o docinho e  o azedo.  
Foi descoberto que ela é pro-
veniente da América do Sul e 
que os Incas a plantavam no 
Vale Sagrado. Desde o século 
XVIII, passou a circular pelo 
resto do mundo e atualmente 
é muito consumida na Alema-
nha e Inglaterra.

Congelar couve é uma das 
melhores formas para preser-
var o alimento por mais tem-
po. A couve congelada pode 
durar por muitas estações e 
assim tem a verdura sempre 
disponível para uma alimen-
tação mais saudável.

A couve é muito rica em 
nutrientes, contendo, por 
exemplo, vitamina A e C, cál-
cio, ferro e fibras. Os nutrien-
tes da couve ajudam a regular 
o intestino, a reduzir o coles-
terol e a fortalecer o sistema 
imunológico.

Entre outras possíveis 
formas, aqui estão 3 opções 
para você congelar a couve e 
aproveitar tudo aquilo que ela 
tem para oferecer.

Couve crua
Para congelar a couve 

crua, comece lavando as fo-
lhas. Você pode deixar de 
molho em água com uma pe-
quena dose de água sanitária, 
ou vinagre, para tirar os mi-
cro-organismos. Em seguida 
basta secar cada folha e con-
gelar dentro de um saco ou 
recipiente plástico. Será ain-
da melhor congelar em por-
ções individuais. Assim não 
haverá desperdício algum!

Se for congelar com o 
saco plástico, lembre-se de 
tirar todo o ar de dentro do 
saco para que a couve dure 
mais tempo.

Couve refogada
Para congelar a couve re-

fogada, o processo também é 
muito simples. Prepare a sua 
receita preferida de couve re-
fogada e deixe que o alimento 

Golden Berry: a frutinha milagrosa
Oferece energia indis-

pensável para crianças, adul-
tos e atletas. Provitaminas A, 
C e complexo B. Possui prote-
ína e fósforo em abundância, 
excelente para o crescimento, 
desenvolvimento e funciona-
mento dos órgãos, auxilia na 
eliminação de toxinas por ser 
diurética. Purifica o sangue, 
reduz risco de catarata, ate-
nua as infecções, possui efeito 
calmante, combate bactérias, 
alivia os sintomas provoca-
dos pela bronquite, eimina o 
cansaço mental, reduz o co-
lesterol, diminui os sintomas 
da menopausa e acelera a ci-
catrização

Bolo cremoso de tapioca
a stevia ou xilytol por serem 
100% naturais).

 
Modo de preparo
Em um recipiente co-

loque a tapioca e os 2 leites. 
Misture e deixe de molho por 
aproximadamente 30 minu-
tos. Depois, acrescente os 
demais ingredientes, misture 
bem. Em forno pré aquecido 
a 180º, leve a massa, em tabu-
leiro pequeno ou em forma de 
pudim pequena, untado com 
óleo de coco e polvilhado com 
adoçante ou açúcar de coco, 
por aproximadamente 20/25 
minutos ou até espetar o pa-
lito e sair limpo. Desenforme 
frio.

É rica em minerais e potássio, com um sabor que fica entre o docinho 
e  o azedo

Unte a forma com óleo de coco e polvilhe adoçante ou açúcar de coco 
para dar um sabor especial

Como congelar couve de forma correta
Aprenda a fazer o congelamento do alimento do modo certo

esfrie. Em seguida, armazene 
em um recipiente com tampa, 
ou em um saco plástico, em 
porções individuais. Dessa 
forma, a você já pode levar a 
couve para o congelador.

Couve para suco
Uma ótima, e mais cria-

tiva, maneira de congelar a 
couve para suco é fazer gelo 
com ela. Basta colocar as fo-
lhas no liquidificador, cobrir 
com água e colocar em formas 
de gelo. Depois disso já pode 
levar ao congelador.

Para preparar o suco, é 
só colocar 2 ou 3 pedras do 
gelo verde com os outros in-
gredientes e adicionar a água. 
Assim, você tem um suco 
gelado e rico em nutrientes! 
Se quiser, você ainda pode 
incrementar o gelo de couve 
com outros ingredientes, isso 
vai trazer ainda mais sabores 
para o seu suco.

Congelar couve 
perde os nutrientes?
Sim, congelar a couve 

pode retirar alguns dos nu-
trientes. Uma boa solução 
para manter mais nutrientes 
é fazer o branqueamento nas 
folhas.

É simples, basta colocar 
as folhas em água fervente 
por 2 minutos, coá-las e le-
vá-las diretamente para água 
fria e com gelo. Após 1 minu-
to de molho na água fria, re-
tire e seque as folhas de cou-
ve. Depois, você pode utilizar 
algum dos métodos acima e 
congelar.

Fazer o branqueamento 
da couve, além de manter os 
nutrientes, mantém também 
a cor e sabor. O processo eli-
mina as bactérias que podem 
retirar estas características 
ao congelar a couve.

Como armazenar
A couve congelada tem 

uma versatilidade muito 
grande. Você pode congelar 
crua, refogada, para suco de 
muitas e diferentes formas. 
Aqui vão algumas dicas para 
aproveitar tudo o que a couve 
congelada pode lhe trazer:

Se for congelar couve em 
sacos plásticos, lembre-se 
sempre de retirar todo o ar 
de dentro do saco para man-
ter por mais tempo em bom 
estado;

Para eliminar esse ar, 
você pode sugar o ar com um 
canudinho, fazendo um saco a 
vácuo com o alimento;

Separe a couve em por-
ções menores ou individuais, 
depois de descongeladas as 
folhas não podem ser conge-
ladas novamente.

Se for congelar couve em sacos plásticos, lembre-se sempre de retirar 
todo o ar de dentro do saco para manter por mais tempo em bom estado

Separe a couve em porções menores ou individuais, depois de descon-
geladas as folhas não podem ser congeladas novamente


