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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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A confecção de peças de 
artesanato pode representar 
uma fonte de renda, além de 
servir como apoio terapêuti-
co: relaxamento, concentra-
ção e para o tratamento adi-
cional de vários males como 

O estrume
Existe maneira melhor 

para enriquecer o solo do seu 
jardim ou quintal que o bom 
e velho esterco? Você pode 
comprá-lo em lugares espe-
cializados ou, melhor ainda, 
produzi-lo, se você tiver ani-
mais como galinhas, cabras e 
coelhos. As fezes deste últi-
mo são aquelas com a maior 
taxa de nitrogênio e podem 
ser usadas espalhando-as di-
retamente à terra. Aquelas 
dos outros animais, em geral, 
devem ser bem curtidas antes 
(composteiras).

Inseticida 
spray de alho
O alho é um poderoso 

repelente natural, capaz de 
desencorajar muitos insetos e 
espantá-los para outros luga-
res. Para preparar o nosso in-
seticida, batemos no liquidifi-
cador uma cabeça de alho com 
alguns cravos da índia, junta-
mente com dois copos de água 
até obter um composto bem 
homogêneo. Deixe-o descan-
sar por um dia para depois ser 
misturado em 3 litros d’água. 
A mistura assim obtida pode 
ser vaporizada com um spray, 
diretamente sobre as folhas 
das plantas.

Chá de Urtiga
Quantas vezes você, sem 

querer, acabou tocando uma 
folha de urtiga e ficou sentin-
do aquela coceira irritante? 
Bem, a urtiga pode não ser 
tão irritante assim quando se 
torna uma grande aliada para 
seus cultivos. Calce um par de 
luvas grossas e colha um pou-
co de urtiga. Coloque-as de 
molho em um balde cobrindo-
-as com água e deixe-as des-
cansar por pelo menos uma 
semana e estará pronto o seu 
novo fertilizante líquido 100% 
orgânico.

Inseticida 
spray de tomate

Emater promove oficina de patchwork
ansiedade e depressão. Na 
última segunda-feira dia 03, 
a Emater promoveu uma ofi-
cina de artesanato em patch 
colagem com o grupo de mu-
lheres de São Valentin. Lin-
dos trabalhos!

11 opções de adubagem orgânica para horta e pomar

As folhas de tomate são 
ricas em alcalóides, excelen-
tes repelentes para pulgões, 
vermes e lagartas. Encha dois 
copos com folhas de tomate 
picadas e adicione água. Deixe 
descansar por pelo menos uma 
noite e dilua a mistura em ou-
tros dois copos d’água. Pron-
to! Pode pulverizar seu spray 
de tomate sobre as plantas. 
Mantenha o repelente longe 
dos animais domésticos pois, 
pode ser tóxico à eles.

 
Cascas de ovos
As cascas de ovos são um 

ingrediente interessante para 
o nosso jardim. Elas possuem 
um duplo benefício, podem 
ser usadas seja como fertili-
zantes seja como repelentes, 
em pedaços ou trituradas. Se 
trituradas, polvilhe o pó sobre 
a base das suas plantas, ou use 
pedaços, criando uma espécie 
de anel na base da planta: esta 
barreira pode afastar os cara-
cóis e algumas lagartas.

Tabaco macerado
A nicotina presente nas 

folhas de tabaco não cria de-
pendência apenas em seres 
humanos, mas também em in-
setos, agindo como um ótimo 
repelente. Para preparar o ta-
baco macerado coloque 3 ou 4 
cigarros em meio litro d’água. 
Deixe macerar por dois dias 

e depois filtre, ou passe o lí-
quido obtido por uma peneira 
fina. Coloque-o em um spray 
e está pronto o seu inseticida 
natural.

Inseticida 
pray de pimenta
A pimenta é um exce-

lente repelente natural con-
tra pragas. Para preparar o 
spray, bata no liquidificador 
em alta velocidade por 2 mi-
nutos, cerca de 6 a 10 pimen-
tas (qualquer tipo) com dois 
copos d’água. Deixe a mistura 
descansar durante a noite. No 
dia seguinte, filtre-a e adicio-
ne um copo d’água. Despeje 
o líquido no pulverizador e 
pronto!

Adubação com ervas
Seu gramado não está tão 

verde como você gostaria? Não 
se preocupe, basta apenas um 
simples cuidado: quando você 
cortar a grama não a recolha, 
deixe-a no chão! Será uma 
valiosa fonte de nitrogênio. 
A grama recém-cortada, por 
ser muito curta, decompõe-se 
rapidamente, enriquecendo o 
solo de nutrientes e fazendo o 
seu gramado ficar mais verde 
do que nunca!

 
Adubação com 
a borra do café
Se você adora e bebe mui-

to café, não jogue fora sua 
borra que é uma excelente 
fonte de nitrogênio para o 
solo, além de ser rica em an-
tioxidantes. Adicione a borra 
à sua compostagem ou pol-
vilhe-a diretamente sobre o 
solo.

Nematóides Amigos
Eu sei, pode parecer es-

tranho existirem vermes 
amigos de seu jardim, mas è 
verdade! Muitas vezes, para 
controlar a população de pra-
gas são necessárias outras 
pragas, ou melhor, outros in-
setos antagonistas. Este tipo 
de Nematóide bom é capaz 

de matar muitas de suas pra-
gas do seu jardim, incluindo 
besouros, gorgulhos e muitos 
outros. Você pode comprá-los 
em lojas especializadas.

Façamos 
compostagens!
A compostagem é definiti-

vamente um dos métodos mais 
simples e eficazes para enri-
quecer o solo e fazer o seu jar-
dim florescente e produtivo. O 
que você precisa é de restos de 
comida e de todas as substân-
cias ricas em nitrogênio, como 
grama, folhas ou palha. Você 
pode fazer a compostagem 
mesmo vivendo na cidade.
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Sim. A diferença está re-
lacionada à decisão de enfati-
zar determinado aspecto com 
a escolha da palavra (outro 
termo usado é fitossanitário). 
Agrotóxico está correto, já 
que se trata de substância tó-
xica usada na agricultura. 

O mesmo vale para defen-
sivo agrícola, uma vez que o 
objetivo da aplicação é defen-
der as plantações. Pesticida 
quer dizer “o que mata pra-
gas”, enquanto a definição de 
praga, segundo a FAO (Or-
ganização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimen-
tação), é: “Qualquer forma 
de vida vegetal ou animal ou 
qualquer agente patogênico 
daninho para os vegetais”. 
Dessa forma, não há erro em 
usar nenhum dos termos aci-
ma.

 
Quais são os tipos 
de agrotóxicos? 
O que eles fazem? 
Há uma enorme diversi-

dade de usos e de composição 
química dessas substâncias. 
Além da divisão funcional em 
herbicidas (contra ervas da-
ninhas), inseticidas e fungici-
das, é possível classificá-los de 
acordo com seu mecanismo de 
ação sobre as pragas. 

Os inseticidas organo-
fosforados e carbamatos, por 
exemplo, atacam insetos afe-
tando a regulação de uma das 
principais moléculas men-
sageiras do sistema nervoso. 
Os neonicotinoides, também 
usados contra insetos, atacam 
outro elemento desse sistema, 
levando os bichos à morte.

Certos herbicidas, como 
o glifosato, afetam a produ-
ção de aminoácidos, os “tijo-
los” moleculares usados para 
montar as proteínas. Há ainda 
os que levam à dessecação dos 
tecidos e os que alteram seus 
processos de crescimento.

 
Ambiente

Agricultura sustentável: um aplicativo para reduzir o uso de pesticidas
Agrotóxico é a mesma coisa que defensivo agrícola e pesticida? 

As moléculas dos agrotó-
xicos são biodegradáveis?

Em princípio, são —para 
serem aprovados hoje, os pes-
ticidas precisam ter um tem-
po de vida curto na natureza, 
entre dias e semanas. 

Também se recomenda 
que haja um intervalo entre 
a aplicação dos defensivos e a 
chegada do produto ao mer-
cado, para que haja tempo de 
essa degradação acontecer, 
bem como cuidados como a 
lavagem dos alimentos. 

Entretanto, há vários in-
dícios de que esse processo 
está longe de ser perfeito. O 
lençol freático de países de-
senvolvidos frequentemente 
traz quantidades acima do 
recomendado de agrotóxi-
cos —inclusive daqueles já 
proibidos há vários anos. E as 
versões degradadas das molé-
culas também costumam per-
sistir com alguma frequência, 
com efeitos ainda muito pou-
co conhecidos.

Pesticidas estão matando 
as abelhas e outros insetos 
polinizadores? 

Ainda não há um veredic-
to claro, embora os indícios 
sejam preocupantes. As subs-
tâncias que talvez estejam 
provocando ou potencializan-
do outras causas do colapso de 
colmeias no hemisfério Norte 
são os neonicotinoides (como 
o nome sugere, derivados da 
nicotina) e as formamidinas. 

Estudos feitos em labora-
tório indicam que os neonico-
tinoides atrapalham as capa-
cidades olfativas de abelhas 
domésticas, afetando a busca 
de alimento, a memória e o 
aprendizado. A questão, po-
rém, é saber se as concentra-
ções usadas desses inseticidas 
num contexto agrícola real 
seriam suficientes para pro-
duzir colapsos de colmeias.

O que acontece 
com as pragas após
o uso constante 

das substâncias?  
É comum o aparecimento 

de superpragas —ervas da-
ninhas e insetos com capaci-
dade de resistir a um ou mais 
tipos de defensivos agrícolas. 

O Levantamento Inter-
nacional de Ervas Daninhas 
Resistentes, esforço colabo-
rativo de cientistas da área 
em 80 países, registrou, só no 
ano passado, o aparecimento 
de cinco novas ervas daninhas 
“turbinadas” no Brasil, das 
quais quatro são resistentes a 
múltiplos tipos de herbicidas.

O processo é um exemplo 
clássico de seleção natural em 
ação, como ocorre no caso das 
bactérias que desenvolvem 
resistência a antibióticos. 

Um dos meios de miti-
gar o problema é combinar 
a aplicação de dois ou mais 
agrotóxicos com mecanismos 
de ação diversos. É impor-
tante investigar os efeitos da 
interação entre os diferentes 
produtos

Há mesmo vantagem dos 
agrotóxicos mais modernos 
em relação aos antigos? 

Os agrotóxicos mais mo-
dernos, são usados em quan-
tidade menor. Além disso, os 
compostos mais modernos, 
mesmo em baixa quantidade, 
têm ação mais intensa contra 
pragas específicas, prejudi-
cando menos outras espécies.

Quais são os 
modelos de cultivo 
que menos precisam 
de agrotóxicos? 

Um consenso entre os 
acadêmicos conhecedores do 
sistema de produção de ali-
mentos é que não é possível 
se livrar dos agrotóxicos, es-
pecialmente em grandes cul-
turas. O que dá para fazer é 
minimizar o uso. 

A prática conhecida como 
manejo integrado lança mão 
de diversas abordagens, como 
a instalação de barreiras físi-
cas, uso de controle biológico 
(insetos e ácaros que comem 
pragas, por exemplo) e, se ne-
cessário, o uso de pesticidas.

Outra possibilidade de 
sistema de produção é a agro-
floresta, que mistura cultivos 
distintos em uma mesma área, 
dentro de uma mata nativa. 

Por causa da diversidade, 
as plantas ficam menos susce-
tíveis a pragas, mas o esforço 
de implementação, o ganho 
de complexidade e o custo 
inicial acabam afastando o 
produtor dessa possibilidade, 
mesmo que a produtividade 
no final seja aumentada.

Qual seria o impacto 
econômico da 
proibição dos 
agrotóxicos? 
O preço dos alimentos 

tenderia às alturas, devido 
à baixa produtividade. Al-
gumas lavouras produziriam 
menos de um terço da safra 
convencional. 

Não se trata de uma al-
ternativa viável para pesqui-
sadores e estudiosos da área. 
As reivindicações do ponto 
de vista ambiental e da saúde 

estão mais para garantir a se-
gurança e reduzir o uso exa-
gerado do que para pleitear a 
proibição dos agrotóxicos.

A alternativa possível se-
riam os produtos orgânicos. 
Mas, do ponto de vista eco-
nômico, são itens caros, pro-
duzidos em baixa escala em 
pequenas propriedades. 

É possível ter o 
mesmo efeito de 
proteção contra 
pragas com menos 
aplicações dos 
produtos? 
Ao menos no curto prazo, 

não é realista esperar que a 
agricultura de grande escala 
no mundo abandone total-
mente os agrotóxicos, mas 
os dados científicos indicam 
que há bastante espaço para 
redução e racionalização do 
uso, bem como para o em-
prego de estratégias combi-
nadas.

“Sempre vai ser neces-
sário buscar um equilíbrio 
entre a necessidade de ali-
mentar uma população cres-
cente e a busca da sustentabi-
lidade”, afirma o engenheiro 
Paulo Cruvinel, da Embrapa 
Instrumentação. 

Uma iniciativa da qual 
Cruvinel participa tem con-
seguido otimizar os bicos e 
o tamanho das gotas de pro-
duto liberadas por aparelhos 
pulverizadores, reduzindo a 
área atingida pelo agrotóxico 
fora do alvo em até 80% em 
lavouras de soja e cana.

 

PESTICIDAS EM NÚMEROS

Compostos têm efeitos na saúde, no solo e no am-
biente.

98%dos envenenamentos por agrotóxicos na América 
Central não são reportados;

42% menos espécies de invertebrados habitam cur-
sos d’água bastante poluídos com pesticidas;

85% menos novas abelhas rainhas surgem em col-
meias expostas a agrotóxicos;

852,8 milhões de litros de agrotóxicos foram usados 
em 2011

4.300 casos é a média anual de intoxicações por 
agrotóxicos no Brasil.
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O Programa Alimentos 
Seguros - PAS Uva no módu-
lo Boas Práticas Agrícolas foi 
criado para atender deman-
das exigidas pela legislação 
e reduzir os riscos de conta-
minação de produto, do tra-
balhador e do meio ambiente, 
possibilitando a implantação 
da rastreabilidade. O proje-
to foi gerenciado pelo Ibra-
vin, com execução do Senar/
RS e Sebrae/RS e Embrapa. 
Segundo os coordenadores 
do programa este projeto é 
um trabalho de longo prazo 
que está sendo desenvolvido 
desde 2012, com certificação, 
conceitos como qualidade, 
segurança básica, registros 
e documentação incluindo  
produtores rurais na  inclusão 
da rastreabilidade.  A coorde-
nadora destaca que, por trás 
dos 171 certificados estão 
mais famílias que também se 
capacitaram, o que aumenta o 
alcance do programa.

 160 viticultores gaú-
chos que foram qualificados 
no módulo de atualização e 
o aprimoramento, em 2015 
e 2016, participaram, entre 
os dias 29 de outubro e 9 de 
novembro deste ano, da capa-
citação em tecnologia de apli-
cação de agrotóxicos.

Os treinamentos, reali-
zados em formato de dias de 
campo, nas cidades de An-
tônio Prado, Caxias do Sul, 
Farroupilha, Bento Gonçal-
ves, Cotiporã, Garibaldi e 
Monte Belo do Sul, instru-
íramos agricultores sobre a 

Seminário valoriza viticultores e vinícolas capacitados em Boas Práticas
regulagem de equipamentos 
para pulverização de defen-
sivos agrícolas. Nesse período 
também foram realizadas 28 
reauditorias com os produto-
res, com objetivo de avaliar a 
manutenção das atividades e 
controles referentes às boas 
práticas.

Um princípio básico das 
boas práticas é o alinhamento 
ao conhecimento disponível, 
visando à segurança do ali-
mento e incorporando aos sis-
temas de produção as tecno-
logias capazes de minimizar 
os riscos à saúde do consumi-
dor. “Isso depende de ciência, 
pesquisa, desenvolvimento e 
tecnologia”, declara Alexan-
dre Hoffmann, pesquisador 
da Embrapa e um dos pio-
neiros por colocar em pauta 
o Programa de Alimentos Se-
guros na agenda de pesquisa 
da Empresa.

Da mesma forma o che-
fe geral da Embrapa Uva e 
Vinho, Mauro Celso Zanus, 
acredita que o cidadão urba-
no, ao requerer um alimento 
seguro e sem contaminantes, 
vai demandar dos agriculto-
res uma profissionalização da 
atividade, na qual o controle 
de pragas e doenças é bastan-
te desafiante, sobretudo na 
Serra Gaúcha. “Hoje já dis-
pomos de tecnologia, estra-
tégias e conhecimento. Agora 
precisamos de evidências e 
certificação para conquistar 
o mercado interno e externo”, 
destacou Zanus.

 

1º Seminário 
do PAS – Uva 
para Processamento   
José Eduardo Brandão 

Costa, diretor executivo da 
Associação Brasileira dos 
Produtores Exportadores de 
Frutas e Derivados (Abra-
frutas) e assessor técnico da 
Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) 
abriu as palestras falando so-
bre a necessidade de rastrea-
bilidade em frutas e hortali-
ças frescas, isto é, conhecer o 

histórico e o conceito de ras-
treabilidade para monitorar e 
controlar resíduos de agrotó-
xicos nesses alimentos.

Na sequência, o enge-
nheiro agrônomo Carlos 
Frederico Alencar Ribeiro 
divulgou o software de ras-
treabilidade Agri Trace Ve-
getal, sistema do Instituto 
CNA para fins de monitora-
mento e controle de resíduos 
de defensivos agrícolas, em 
todo o território nacional, 
que atende a Instrução Nor-
mativa Conjunta  ANVISA /
DAS-MAPA nº 2

A fiscalização no arma-
zenamento de agrotóxicos e 
o descarte de embalagens va-
zias, além do uso de EPIs, foi 
o tema sobre o qual discorreu 
Rafael Friedrich de Lima, 
chefe da Divisão de Insumos 
e Serviços Agropecuários 
do Departamento da Defesa 
Agropecuária da Secretaria 
Agricultura Pecuária e Irri-
gação do Rio Grande do Sul 
(Seapi/RS). Para ele, a certi-
ficação mostra que os produ-
tores estão preocupados com 
a legislação e a cadeia pro-
dutiva como um todo, com a 

produção do alimento.
 Marcus Vinícius de Mi-

randa Martins, coordenador 
do Departamento de De-
senvolvimento das Cadeias 
Produtivas e da Produção 
Sustentável (Depros/SMC) 
do Ministério da Agricultu-
ra Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) apresentou as Nor-
mas da Produção Integrada, 
como a rastreabilidade, que 
exige registros em todas as 
fases operacionais, desde a 
produção até a comercializa-
ção, garantindo a certificação 
de procedência e qualidade. 
Martins ressaltou a impor-
tância de os produtores ru-
rais manterem-se atualiza-
dos, aproveitando a oferta de 
cursos, como os ministrados 
pelo Senar e Ibravin.

 Logo após o Seminário, 
foram entregues os certifica-
dos de Boas Práticas de Ela-
boração para as 12 viníco-
las e os certificados de Boas 
Práticas Agrícolas para 171 
produtores rurais que aten-
deram as declarações de im-
plantação do Programa Ali-
mentos Seguros (PAS) – Uva 
para Processamento.

160 viticultores gaúchos que foram qualificados no módulo de atualização e o aprimoramento, em 2015 e 2016, 
participaram, entre os dias 29 de outubro e 9 de novembro deste ano, da capacitação em tecnologia de aplicação 
de agrotóxicos.
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A semente de girassol é 
excelente fonte de proteínas, 
fibras e vitamina E. Ela tam-
bém é rica em muitos outros 
nutrientes, incluindo cálcio, 
ferro, magnésio, fósforo, po-
tássio, zinco, cobre, manga-
nês, selênio e a maioria das 
vitaminas do complexo B, 
com destaque para B1 e B6. 
Além disso, o girassol contém 
fitoesterois e ômegas. Muito 
saborosa e versátil, a semente 
pode ser adicionada a diver-
sas preparações alimentares. 
Duas colheres de sopa cheias 
(uma porção de 30 gramas) 
fornecem 160 calorias e mui-
ta nutrição.

Proteína completa 
e fibra insolúvel
Uma porção de 30 gramas 

contém seis gramas de prote-
ína completa, com todos os 
oito aminoácidos essenciais, 
o que a torna um excelente 
alimento para vegetarianos e 
veganos. A maior parte da fi-
bra encontrada nas sementes 
de girassol é do tipo insolúvel, 
que permanece intacta no tra-
to digestivo e limpa o cólon de 
resíduos e toxinas. O alto teor 
de fibra (dois gramas por por-
ção) faz a semente de girassol 
uma amiga do intestino, bem 
como um alimento adequado 
para diabéticos (por ser fibro-
sa sua carga glicêmica é bai-
xíssima, perto de zero).

Vitamina E contra 
os radicais livres
O girassol é um dos ali-

mentos mais ricos em vitami-

Muitos médicos e nutri-
cionistas indicam a troca do 
arroz branco pelo integral, 
principalmente para pesso-
as que precisam controlar o 
diabetes. Isso se dá pelo fato 
do arroz branco ser absorvido 
mais rapidamente pelo orga-
nismo, gerando mais picos de 
insulina, ou seja, fazendo com 
que o organismo libere mais 
insulina no corpo sem que 
esta consiga ser absorvida pe-
las células.

Com o arroz integral esse 
processo de absorção é mais 
lento, pois ele é revestido por 
uma película composta de 
nutrientes e fibras, a qual se 
transforma em uma espécie 
de gel, tornando o processo 
digestivo mais lento, garan-
tindo mais saciedade e menos 
picos glicêmicos no sangue.

A grande questão é com 
relação ao abismo que existe 
entre essas duas afirmações, 
pois diante desses argumen-
tos, muitas pessoas passaram 
a “demonizar” o arroz branco, 
comparando-o ao açúcar refi-
nado por exemplo, quando na 
verdade não é bem assim.

Arroz integral 
x arroz branco
O arroz integral é um ar-

roz mais puro, composto por 
nutrientes e fibras. Já o arroz 
branco é o próprio arroz in-
tegral, mas que passa por um 
processo de refinamento onde 
a casca é retirada com o obje-
tivo de tornar melhor e mais 
fácil o consumo, uma vez que 
o arroz integral é um pouco 
mais duro e não agrada ao pa-
ladar da maioria das pessoas.

No quesito das calorias, 
os dois possuem basicamente 
a mesma quantidade de ca-
lorias e carboidratos. O que 
diferencia de fato os dois é 
o índice glicêmico, ou seja, a 
velocidade de absorção entre 
um e outro e os picos de in-
sulina, que geram acúmulo de 
gordura no corpo.

Devido à menor quanti-
dade de fibras, o arroz branco 
é absorvido mais rapidamen-

Por que o arroz integral é 
melhor que o branco?

te, favorecendo ao aumento 
do índice glicêmico, ao passo 
que o arroz integral promove 
um controle glicêmico maior, 
justamente por ter essa 
“capa” que torna mais lenta a 
sua absorção.

Isso não significa que todo 
mundo deve substituir o arroz 
branco pelo integral. Muitas 
pessoas não conseguem comer 
arroz integral, seja pelo sabor 
ou pela textura mais densa. 
Para esses casos, nutricionis-
tas indicam que outras fontes 
de fibras sejam consumidas 
juntamente ao arroz branco, 
assim como sementes de chia, 
linhaça, gergelim e até mes-
mo os vegetais que possuem 
muitos nutrientes e fibras em 
sua composição.

 Outra recomendação im-
portante, é a de não consumir 
o arroz branco com outras 
fontes de carboidrato de car-
ga glicêmica elevada, como 
por exemplo a mandioca ou 
a batata. Se fizer esse tipo de 
combinação, até mesmo o ar-
roz integral não fará o efeito 
desejado, pois esses outros 
alimentos que elevam o índice 
glicêmico também fazem com 
que haja acúmulo de gordura.

Por isso, para quem está 
buscando novos hábitos que 
incluem uma rotina alimentar 
saudável e o emagrecimento, 
a recomendação dos nutri-
cionistas é a de substituir o 
arroz branco pelo integral, 
não só pela questão do índice 
glicêmico, mas principalmen-
te porque este último garante 
maior saciedade, fazendo com 
que não seja necessário “be-
liscar” fora de hora.

Mas atenção, não é porque 
o arroz integral é mais sau-
dável do que o arroz branco 
que devemos comer bastante. 
Se consumido em excesso, o 
arroz integral também pode 
prejudicar o emagrecimento. 
Por isso, consulte um nutri-
cionista para saber a quan-
tidade ideal de acordo com 
o seu objetivo, bem como a 
combinação de alimentos que 
deverá fazer no seu caso.

Semente de girassol protege o 
coração e o intestino
Ela é rica em fibras, proteínas, vitamina E, entre outros nutrientes incríveis para sua saúde

na E, com 47% da necessidade 
diária contidos em uma por-
ção. Por ser um antioxidante 
lipossolúvel, a vitamina E age 
neutralizando radicais livres 
que atacam os tecidos e mo-
léculas gordurosas do corpo, 
como as células do cérebro, as 
membranas celulares e o co-
lesterol. Com tanta vitamina 
E a semente de girassol ofe-
rece proteção contra doenças 
degenerativas, cardiovascula-
res, pulmonares, articulares 
e reduz a velocidade de enve-
lhecimento.

Fonte de ômegas
Cerca de 75 % do valor 

calórico do girassol vêm de 
gorduras benéficas e essen-
ciais ao organismo, os ôme-
gas. Como a maioria das se-
mentes oleaginosas, o girassol 
é rico em ômega-6 e ômega-9, 
o mesmo ácido graxo do aba-
cate e do azeite de oliva, que 
ajuda a regular o colesterol. 
Além disso, o ômega-9 aciona 
a adiponectina, um hormônio 
que ajuda o corpo a produzir a 
energia de que precisa a par-
tir dos depósitos de gordura, 
ou seja, ele ativa a queima da 
gordura acumulada princi-
palmente no abdômen.

Rico em fitoesteróis
Um estudo publicado no 

Journal of Agricultural and 
Food Chemistry mostrou que 
as sementes de girassol têm 
altos níveis de fitoesteróis. 
Estes compostos do reino ve-
getal têm estrutura química 
muito semelhante à molécu-
la do colesterol, e ajudam a 

controlar os níveis de coles-
terol LDL no sangue quando 
consumidos em quantidade 
suficiente. Além disso, outro 
estudo divulgado na revista 
Life Sciences observou que 
os fitosteróis parecem prote-
ger o intestino e inibir o de-
senvolvimento de tumores no 
cólon.

Calorias
Como sementes oleagi-

nosas são muito ricas em ca-
lorias, e o girassol não é ex-
ceção, não convém exagerar 
na dose. O mais importante 
é consumir com frequência, 
adicionando esta preciosa 
semente na sua rotina ali-
mentar. É interessante lem-
brar que por seu alto teor de 
gordura, proteína e fibra, o 
girassol contribui para a sa-
ciedade e pode ajudar em um 
programa de emagrecimento.

Modo de usar
A quantidade indicada 

para obter os benefícios da 
semente de girassol é de uma 
a duas colheres de sopa por 
dia. Com sabor neutro ela é 
muito fácil de usar, e pode 
entrar em diversos pratos. 
Coma ao natural na hora do 
lanche, acrescente no suco ou 
vitamina, na salada verde, na 
sopa pronta, no preparo de 
pães, bolos e biscoitos, enri-
queça a granola, adicione na 
omelete e na tapioca, prepare 
farinha de girassol no proces-
sador ou moa até virar man-
teiga, que pode ser passada 
no pão ou na torrada. Mil e 
uma utilidades!
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O gengibre é uma raiz 
tradicionalmente cultivada 
no Oriente como condimen-
to e erva medicinal. Na me-
dicina oriental tradicional, o 
gengibre é usado para o alí-
vio de sintomas respiratórios, 
menstruais, dores muscula-
res e articulares e até para o 
tratamento de queimaduras. 
É uma erva quente, que traz 
calor ao corpo, sendo eficiente 
como escalda pés, compressas 
e chás. Como condimento, é 
muito agradável em raspas 
finas, em saladas cruas, doces 
e biscoitos, assim como, no 
tempero de carnes e peixes.

Como é de sabor muito 
ativo, recomenda-se usar em 
pouca quantidade. Para o seu 
uso medicinal, recomenda-se 
cuidado na dosagem pois, a 
sua ingestão excessiva poderá 
provocar, em algumas pesso-
as, incômodos estomacais e, 
em outras, elevação da pres-
são arterial. Cada pessoa é 
diferente, cada caso é único, 
então, teste sua sensibilidade 
antes de abusar do gengibre.

O seu cultivo em casa é 
muito fácil e vale a pena ter 
sempre gengibre à mão. Con-
fira, a seguir, no passo a pas-
so, as dicas que facilitarão seu 
cultivo e manutenção.

O gengibre se multipli-
ca facilmente pelo rebrote da 
raiz, rizoma. Escolha um rizo-
ma saudável, nem mole, nem 
velho ou enrugado e, se já ti-
ver brotos verdes, melhor. O 
rizoma já brotado basta você 
dividir, deixando um brote 
por vaso, acima da terra.

Se o seu gengibre com-

Existem receitas caseiras 
muito eficazes para tratar as 
picadas. Conheça abaixo:

Vinagre
O vinagre é um poderoso 

antisséptico e ajuda a ame-
nizar os sintomas e possíveis 
reações, no caso de ferroadas 
de insetos. Basta aplicar um 
pouco no local afetado. A me-
lhor opção é o vinagre branco, 
no entanto não aplique, caso 
exista uma ferida. Já o vina-
gre de maçã ajuda a aliviar a 
dor.

Açúcar
O açúcar ajuda a aliviar 

os sintomas das picadas de 
insetos. Para tanto molhe os 
dedos com um pouco de saliva 
e depois aplique um pouco de 
açúcar na área, que pode ser 
refinada ou em forma de tor-
rão.

Aloe Vera
O Aloe Vera – ou babosa 

– é muito útil para o trata-
mento de problemas de pele, 
inclusive picadas de inseto. 
Ele ajuda a proporcionar alí-
vio imediato dos sintomas, 
como coceira, principalmente 
do pernilongo. Basta aplicar o 
gel da planta na região.

Casca de banana
O ato de esfregar a casca 

de banana na região picada 
pelo inseto ajuda a aliviar o 
inchaço causado, bem como 
auxiliar na cicatrização, caso 
existam feridas. Além disso, é 
uma forma de aproveitar to-
das as partes da planta.

 
Cebola
Aplique uma rodela de 

cebola no local afetado para 
aliviar o inchaço das picadas 
de inseto.

Limão
O limão também pode ser 

usado no alívio do inchaço. 
Mas lembre-se de nunca sair 
ao sol com essa substância, 
pois mancha a pele.

Tomate
O tomate é um analgésico 

natural, aliviando sintomas, 
como a dor e a inflamação. 
Aplique rodelas de tomate na 
área. No caso de picadas de 
insetos que deixam o ferrão, 
retire o ferrão primeiramen-
te.

Bicarbonato de sódio
O ingrediente que tem 

mil e uma utilidades, é reco-

Remédios naturais para as picadas

mendado também para tratar 
picadas de insetos, pois ajuda 
a reduzir a inflamação e co-
ceira. Para aproveitar os be-
nefícios, faça uma pasta com 
um pouco de bicarbonato e 
água, aplique no local e deixe 
agir por 15 minutos.

Mel
O mel tem propriedades 

antibacterianas e anti-infla-
matórias. Basta aplicar um 
pouco de mel na picada. Ele 
diminui a irritação na pele e 
também a coceira.

Óleos naturais
Melaleuca, lavanda, óleo 

de chá e cedro podem ser 
utilizados no local da picada 
para aliviar os sintomas. No 
entanto, evite usar esse pro-
duto em crianças e adolescen-
tes. Você pode, por exemplo, 
fazer um unguento com 4 
gotas de óleo de alfazema, 4 
gotas de óleo de árvore de chá 
e 2,5 litros de água e aplicar 
na região, duas vezes ao dia. 
Já o óleo de citronela pode ser 
usado no banho (6 a 8 gotas) 
ou diretamente na pele, dilu-
ído com óleo de amêndoa, uva 
ou camomila.

Leite
Aplique quantidades 

iguais de leite e água para 
obter os efeitos desses impor-
tantes ingredientes. A dor, 
coceira, inchaço e inflamação 
melhoram consideravelmente.

Repelentes 
de insetos
É possível fazer um re-

pelente caseiro natural para 
evitar as picadas indesejadas 
dos insetos. Para preparar 
essa receita, deixe 10 gramas 
de cravo-da-índia mergulha-

dos em 500 ml de álcool de 
cereais, fechados em um fras-
co escuro e isento de luz por 
4 dias. Depois, coe e misture 
100 ml de óleo de amêndo-
as (ou outro óleo mineral, de 
preferência). Agite o frasco 
(preferencialmente spray) e 
aplique na pele.

 
Repelente 
de moscas
Outro repelente natural 

muito eficaz para espantar 
moscas é o feito com cravos-
-da-índia e limão/laranja. 
Basta cortar a fruta escolhida 
ao meio, espetar cerca de 10 
gramas de cravos-da-índia e 
deixar no ambiente.

Sal
Para a coceira provoca-

da pelas picadas, aplique um 
pouco de sal na região e esfre-
gue delicadamente.

Mamão papaia
Para neutralizar o veneno 

das picadas de inseto, o ma-
mão papaia é de grande ajuda. 
Basta aplicar um pedaço da 
fruta no local.

Lama
A lama também tem pro-

priedades importantes para 
alívio dos sintomas das pica-
das de insetos. Aplique um 
pouco de lama – quanto mais 
limpa, melhor – na área afeta-
da. Quando a lama secar, lave 
bem a pele com água e sabão.

Plantas
Folhas de tanchagem ou 

tussilagem podem ser úteis 
para tratar picadas de inse-
tos, principalmente em caso 
de ferroadas. Para tanto apli-
que na região, após macerar 
as ervas com os dedos.

Amêndoas doces 
e cravo-da-índia
Ambos os ingredientes 

são úteis para tratar picadas 
de insetos, pois são bacte-
ricidas e desinfetantes (no 
caso do cravo-da-índia) e tem 
efeito calmante (amêndoas 
doces). Prepare uma mistura 
com 10 cravos-da-índia, 50 
ml de amêndoas doces e 1 co-
lher (sobremesa) de camomila 
e aplique na área afetada.

Manjericão
O óleo do manjericão 

pode ajudar a aliviar a cocei-
ra. Basta amassar as folhas 
até extrair o líquido da planta 
e passar na região da picada.

Como plantar gengibre e ter sempre 
em casa esse remédio natural

prado ainda não tiver brotos 
verdes, deixe ele de molho por 
uma noite em água morna. Os 
brotos aparecerão.

Num vaso grande (o gen-
gibre cresce horizontalmen-
te), forre o fundo com pedras 
para fazer a drenagem e uma 
mistura de terra orgânica e 
adubo ou composto bem cur-
tido, com uma parte de areia 
de rio. O importante é que 
você tenha um substrato rico 
em matéria orgânica e bem 
drenado, para não acumular 
água e apodrecer os rizomas.

Os rizomas brotados de-
vem ser colocados neste vaso 
com os brotos para cima, apa-
recendo a pontinha.

Regue abundantemen-
te com água de poço (o cloro 
das águas tratadas não é bom 
então, se você só tiver água 
tratada, deixe em repouso, em 
recipiente aberto, por 24 ho-
ras).

Ponha seu vaso de gen-
gibre em local sombreado, 
quente (vai muito bem dentro 
de casa, perto de uma janela, 
mas, não ao sol direto). Mante-
nha o solo úmido. Regue com 
frequência, especialmente de-
pois dos botões aparecerem, 
mas, não deixe a terra do vaso 
ficar encharcada. Em poucas 
semanas você já verá as folhas 
surgirem e, em 3 a 4 meses, 
já poderá colher seus rizomas 
para uso, sem estragar a plan-
ta. Para isso você deve revirar, 
com a mão, a terra, para en-
contrar os rizomas maduros. 
Só corte a quantidade que vai 
precisar e cubra de novo com 
a terra, o que fica.



Jornal Tuiuty - 04 de Julho de 2017

8 Jornal Monte Belo - 11 de dezembro de 2018

Talvez você não saiba que 
é preciso adicionar um ingre-
diente muito importante para 
as bolhas de sabão: a glicerina 
líquida ou açúcar

 O sucesso das bolhas de 
sabão pode variar dependen-
do das marcas de detergente 
para lavar louça que você for 
experimentar. Com algumas 
tentativas ao longo do tempo, 
você descobrirá qual delas é 
melhor para este uso.

Receita 
com glicerina
200 ml de água da tornei-

ra
50 ml de detergente con-

centrado
1 colher de chá de gliceri-

na ou glicerol vegetal
Despeje a água em uma 

tigela, adicione o detergente 
para lavar louça e a gliceri-
na ou glicerol vegetal e mexa 
tudo bem para misturar todos 
os ingredientes.

Faça um preparado com 
os seguintes ingredientes: 
cravo-da-índia, água e álcool.

Ferva por 5 minutos 1 xí-
cara de água com 20 cravos 
da índia. Desligue, retire os 
cravos e acrescente 1 xícara 
de álcool.

Coloque o líquido em um 
borrifador.

Borrife nos locais onde há 

Rosácea é uma doença 
dermatológica caracteriza-
da por uma vermelhidão na 
região central do rosto, mais 
comum em regiões como bo-
chechas, nariz, testa e queixo.

É uma doença crônica 
que se manifesta boa parte 
em pessoas que têm a pele 
clara, sensível e oleosa, sendo 
mais comum o seu apareci-
mento em mulheres a partir 
dos 25 anos.

Segundo os dermatolo-
gistas, a rosácea é dividida em 
cinco tipos:
Eritemato telangectasia - 
causa vermelhidão e vasos 
aparentes;
Pápula pustulosa - com aver-
melhamento e lesões que pa-
recem espinhas;
Fimatosa - além da vermelhi-
dão, promove inflamação da 
pele tornando-a mais espessa;
Ocular - ocorre na região dos 
olhos;
Granulosa - desenvolve nódu-
los castanhos na face.

 
Sintomas da rosácea
Segundo alguns espe-

cialistas, os sintomas da ro-
sácea variam desde uma leve 
ruborização do rosto ao apa-
recimento de nódulos infla-
matórios também conhecidos 
como rinofima.

Nos casos de maior risco, 
a rosácea também pode atin-
gir a região dos olhos, desen-
volvendo a chamada rosácea 
ocular.

Causas
As causas mais comuns 

para o aparecimento da rosá-
cea são:
Alterações de temperatura
Exposição ao Sol
Alterações emocionais
Remédios vasodilatadores
Hormônios
Uso de álcool
Consumo de alimentos quen-
tes ou apimentados
 

Tratamentos 
naturais para 
rosácea
Rosácea não tem cura, 

mas pode ter os sintomas 
amenizados com a utilização 
de alguns tratamentos natu-
rais. Separamos os 10 mais 
utilizados segundo especia-
listas:

 
Óleo de côco 
Tem ação antibacteriana 

e anti-inflamatória, reduz in-
flamações no intestino, fazen-
do com que ocorra uma me-
nor absorção dos alimentos 
processados que podem cau-

Rosácea: os 10 melhores tratamentos naturais

sar rosácea. Pode ser ingerido 
tanto puro como no preparo 
das refeições e também pode 
ser aplicado na pele para hi-
dratação e alívio da vermelhi-
dão.

Aloe vera
Popularmente conheci-

da como babosa, tem ação 
regeneradora, cicatrizante e 
hidratante. Deve-se retirar 
a folha, deixar escorrer a re-
sina, retirar a parte verde e 
armazenar o gel da planta em 
um recipiente para aplicar 
nas áreas afetadas.

Água de rosas
Possui propriedades an-

tissépticas. Para utilizar bas-
ta ferver as pétalas de 1 rosa 
em 1 litro de água, deixar es-
friar e armazenar na geladei-
ra para lavar os rosto sempre 
que o problema surgir ou to-
dos os dias logo pela manhã.

Óleo essencial 
de lavanda
Possui propriedades an-

tissépticas e anti-inflama-
tórias. Pode ser aplicado 
diretamente na pele, mas é 
necessário fazer um teste de 
toque para verificar se não 
apresenta reação alérgica.

Mel
Possui propriedades an-

timicrobianas e anti-inflama-
tórias que ajudam a reduzir a 
vermelhidão devido ao poder 
de hidratação.

Salmão 
Devido ao alto teor de 

ômega 3, tem ação similar ao 
óleo de côco, ajudando na re-
dução de inflamações e sendo 
melhor absorvido pelo orga-
nismo. Pode ser uma ótima 
fonte de proteína em substi-
tuição às outras mais gordu-
rosas que pioram os casos de 
rosácea.

Máscara de pepino 
Bastante utilizada devido 

à sua capacidade de hidra-

tação, contribui para abrir 
os poros e diminuir os vasos 
sanguíneos de tamanho, eli-
minando a vermelhidão.

Chá verde
Contém extratos anti-

-inflamatórios, fitoprotetores 
e capacidades antioxidantes, 
além de catequinas e com-
postos orgânicos voláteis que 
quando misturados, tornam-
-se um excelente aliado para 
o tratamento de pele.

Cúrcuma
Possui propriedades an-

ti-inflamatórias, por isso deve 
ser incorporada à dieta como 
um todo, desde o preparo das 
refeições até sucos e saladas. 
Porém não é indicado aplicá-
-la diretamente na pele, uma 
vez que pode piorar o caso.

Farinha de aveia
Além de ajudar a hidratar 

a pele, elimina a vermelhidão. 
Para isso, basta fazer uma 
pasta com farinha de aveia e 
água. Aplicar no rosto duran-
te 20 a 30 minutos e depois 
remover.

 
Prevenção
De acordo com os derma-

tologistas, embora a rosácea 
seja considerada uma doença 
crônica, é possível prevenir 
o seu pior estágio. Para isso, 
é necessário moderar a ali-
mentação evitando alimen-
tos gordurosos, picantes ou 
muito quentes. Também é 
indicado evitar o álcool em 
excesso, altas temperaturas, 
exposição ao Sol, estresse e 
exercícios intensos.

Há ainda quem diga que 
o chocolate pode piorar o 
caso, devido ao fato de ser 
gorduroso, por isso é melhor 
evitar o consumo. No entan-
to, o melhor a se fazer é um 
acompanhamento constante 
com o dermatologista que 
irá analisar melhor o caso e 
dizer o que deve ser evitado, 
bem como prescrever o tra-
tamento mais indicado para 
o caso.

Livre-se das traças
traça.

Como prevenir 
e eliminar
Espalhe dentro dos armá-

rios saquinhos com cravo-da-
-índia ou pimenta do reino em 
grãos ou louro ou cânfora (co-
loque os saquinhos nos cantos 
de gavetas e prateleiras, e não 
sobre roupas e livros).

Duração: 3 meses.
Para fazer os saquinhos 

utilize uma meia-calça ve-
lha ou rasgada. São perfeitas 
para colocar as ervas aromáti-
cas que irão espalhar o aroma 
sem sujarem o ambiente.

Como fazer a bolha de 
sabão durar muito mais
Bolhas de sabão sempre mantêm as crianças entretidas, elas 
simplesmente adoram!

Transfira tudo para o 
clássico recipiente de bolhas 
de sabão, comece a fazer as 
tuas bolhas e divirta-se com 
as crianças.

Se você deixar a solução 
descansar por um dia, os in-
gredientes irão se misturar 
melhor e você terá bolhas de 
sabão melhores ainda.

 Algumas receitas adicio-
nam aos ingredientes indica-
dos 1 colher de chá de amido 
de milho. Não custa nada ex-
perimentar esse adicional.

Receita 
sem glicerina
4 xícaras de água morna
½ xícara de açúcar
½ xícara de detergente 

líquido
Despeje o açúcar em água 

morna e mexa até derreter. 
Adicione o detergente e mexa 
novamente. Misture bem os 
ingredientes e comece a fazer 
as bolhas de sabão!


