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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 primeira semana de de-
zembro está prevista a queda 
de temperatura,mais acentu-
ada até o dia 10, depois dimi-
nuindo a intensidade até o dia 
15.

A onda de frio não dura 
mais do que uma semana. Se-
gundo os metereologistas, a 
frente fria que teve o auge na 
segunda-feira,  vai perdendo 
força gradualmente e o calor 
retorna até o fim da primeira 
semana de dezembro.

A entrada do verão - que 
começa no dia 21, às 20h22min 

Dezembro mais seco, com 
frio nos primeiros dez dias
Massa de ar seco e frio provoca temperaturas  
abaixo das habituais

–, a faixa de temperatura tem-
peratura deve se manter com  
com dias quentes e madruga-
das frias. 

Dezembro seco
Depois de um novembro 

chuvoso, os modelos climato-
lógicos da Somar Meteorolo-
gia apontam chuva abaixo da 
média para o Rio Grande do 
Sul em dezembro. Na primeira 
quinzena de dezembro o tempo 
vai ficar mais seco, seguindo 
de chuvas intensas na segunda 
metade do mês.

Estudo pioneiro da Em-
brapa aproveita os mecanismos 
de “memória” desenvolvidos 
por plantas cítricas para um 
melhor convívio com situações 
de escassez de água. A técnica 
consiste em submeter as mudas 
a situações de déficit hídrico 
durante a sua formação. Ao 
receber menor quantidade de 
água nesse período, a planta 
desenvolve uma “memória” que 
a ajudará a enfrentar esse ce-
nário no campo, quando adul-
ta. Isso ocorre porque o desafio 
imposto provoca as chamadas 
alterações epigenéticas no ve-
getal, modificações no genoma 
que podem permanecer estáveis 
ao longo de várias divisões ce-
lulares e que não envolvem mu-
dança na sequência original do 
DNA.

A pesquisa avaliou as al-
terações epigenéticas de dois 
porta-enxertos (parte inferior 
que corresponde ao sistema ra-
dicular da planta), o limoeiro 
Cravo e a tangerineira Sunki 
Maravilha, em combinação com 
a copa da laranjeira Valência. 
Essas alterações foram induzi-
das por recorrentes situações 
de déficit hídrico. 

Trata-se do primeiro es-
tudo que relata alterações epi-
genéticas em citros submetidos 
a déficit hídrico. Há trabalhos 
dessa natureza, mas com outras 
culturas. 

Foram avaliados parâme-
tros fisiológicos, moleculares e 
hormonais a partir da interação 
entre a copa e o porta-enxerto, 
as duas partes que compõem a 
planta comercial de citros. “A 
ideia é montar novos experi-
mentos com outras combina-
ções copa/porta-enxerto utili-
zando essa metodologia. Para 
isso, esse estudo pode ser uti-
lizado como piloto. As informa-
ções obtidas poderão ser em-
pregadas no desenvolvimento 
de uma técnica de manejo com 
aplicação direta na cadeia citrí-
cola”, destaca o pesquisador da 
Embrapa Abelmon Gesteira.

Diana, que estudou os efei-
tos da recorrência do déficit hí-
drico nas plantas, assinala como 
principal inovação do trabalho 
a perspectiva de que a meto-

Pesquisa da Embrapa estimula plantas cítricas a se adaptarem à seca

dologia desenvolvida seja usa-
da diretamente pelo produtor. 
“A ideia é que o viverista possa 
aplicar o déficit hídrico duran-
te a formação das mudas antes 
de levá-las para o campo. Daí 
elas já vão com essa ‘memória’ 
de tolerância à seca”, comple-
menta Diana, hoje doutora em 
genética e biologia molecular.

Três ciclos de 
déficit hídrico
O experimento foi monta-

do em telado de citros da Em-
brapa Mandioca e Fruticultura 
(BA). Segundo Gesteira, foram 
escolhidos os porta-enxertos 
Cravo e Sunki Maravilha por 
apresentarem comportamentos 
distintos de resposta à seca. Já 
a escolha da laranjeira Valência 
se deu por ser a variedade de 
laranja mais plantada no mun-
do e utilizada em grande quan-
tidade no estado de São Paulo, 
maior produtor de citros do 
País. Compararam-se as res-
postas da copa Valência enxer-
tada em Cravo e Sunki Mara-
vilha durante três períodos de 
déficit hídrico recorrentes.

Houve um conjunto de 
plantas que recebeu apenas um 
ciclo de déficit hídrico, outro 
recebeu dois e, o terceiro, pas-
sou por três ciclos. De acordo 
com Gesteira, identificou-se o 
que havia de diferente entre o 
material que recebeu um ciclo 
e os que receberam dois e três 
ciclos de déficit hídrico.

“De maneira geral, o li-
moeiro Cravo não teve grandes 
alterações, pois já tem uma ca-
pacidade de extração de água 

muito boa, o que assegura o 
crescimento da planta. En-
quanto que no caso da Sunki 
Maravilha, no primeiro déficit, 
as plantas sentiram muito. Já 
as plantas que receberam dois 
e três déficits hídricos iam me-
lhorando suas respostas fisio-
lógicas de tolerância à seca, 
com o aumento de taxas fotos-
sintéticas no terceiro ciclo. O 
interessante é que a Sunki Ma-
ravilha demonstrou que asse-
gurava a sobrevivência da plan-
ta, um efeito já do mecanismo 
de tolerância à seca”, salienta o 
pesquisador. E Diana comple-
menta: “O Cravo é uma planta 
vigorosa, extrai bastante água 
do solo, como uma bomba. Já 
a Sunki Maravilha é mais tran-
quila na captação da água, suga 
aos poucos, como se fizesse uma 
economia. Sente no início, mas 
depois se ajusta”.

Gesteira explica ainda que, 
no caso da Sunki Maravilha, 
o ácido abscísico, conhecido 
como “hormônio da seca”, é 
sintetizado nas raízes e trans-
portado para a parte aérea. 
“Quando ele transloca para a 
parte aérea, controla a abertu-
ra e o fechamento do estômato, 
então a planta fecha o estômato 
e diminui a perda de água, con-
seguindo manter, assim, a sua 
sobrevivência.”

O pesquisador ressalta a 
importância de estudos dessa 
natureza. “Estamos em uma si-
tuação cada dia mais complica-
da, não só na região semiárida. 
Em São Paulo mesmo, maior 
estado produtor de citros do 
País, ocorre um período de 
estresse hídrico intenso no in-
verno, que é frio, mas seco. As 
plantas ficam um período sem 
água. Então as que resistem 
mais ao déficit hídrico vão ga-
rantir um retorno melhor da 
produção. Elas sentem menos, 
podendo chegar a ficar de três 
a quatro meses sem água”, afir-
ma.

Novo trabalho
Gesteira diz que a pergun-

ta agora é: será que essa memó-
ria de tolerância à seca passa 

para as próximas gerações? 
Ou seja, será que as borbulhas, 
pequenos brotos retirados de 
galhos de frutas cítricas que 
servem para produzir mudas, 
carregam essa memória? “A 
hipótese é que as borbulhas 
oriundas dessas plantas desa-
fiadas para tolerância à seca 
tenham essa memória em con-
dição de estresse. Esses me-
canismos são o que chamamos 
de epigenética, alterações no 
genoma, como a metilação, que 
é um tipo de modificação quí-
mica que pode ser herdada sem 
mudar a sequência original do 
DNA. Já iniciamos esse estudo, 
continuação do primeiro, com 
as borbulhas em casa de vege-
tação e vamos levar para campo 
também.” Os testes realizados 

integram o trabalho de outra 
bolsista de doutorado da Uesc, 
Andressa Sousa.

Em outra frente, Gesteira 
explica que pretende trabalhar, 
além das borbulhas, direta-
mente no processo de formação 
de mudas. “A ideia é dar um 
leve estresse às mudas no pro-
cesso de formação e daí criar 
marcas epigenéticas por meti-
lação, por exemplo, tendo assim 
um material mais tolerante. É 
como se fosse uma vacina. Você 
submete a planta ao estresse e 
vê mais à frente como ela vai se 
comportar em uma situação de 
deficiência hídrica. A planta vai 
sentir, mas espera-se que sinta 
menos por estar mais prepara-
da para aquela situação”, expli-
ca.
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A taturana Lonomia apa-
rece  normalmente em grupo e 
são observadas em maior quan-
tidade nos meses mais quentes. 

A fase de lagarta desta ma-
riposa dura 60 a 80 dias e é a 
que oferece perigo. As lagar-
tas não são agressivas, ficam 
nos troncos e se alimentam das 
folhas nas copas das árvores 
durante a noite. Sua aparên-
cia imita o tronco das árvores, 
dificultando sua identificação. 
Durante o dia descem em blo-
co para as partes mais baixas, 
para repousar. Na época da 
transformação em pupa, elas 
procuram ficar próximas do 
solo e das folhas secas, provo-
cando aí o maior número de 
acidentes. 

Gostam de árvores silves-
tres como cedro, figueira do 
mato, aroeira e ipê, e de árvo-
res frutíferas como ameixeira, 
pereira, pessegueiro e abaca-
teiro. No contato com os espi-
nhos das lagartas, surge dor e 
queimação seguida de verme-
lhidão, inchaço, calor, mal-es-
tar, cefaléia, náuseas e vômitos. 
As manifestações com hemor-
ragias internas podem apara-
cer entre 8 e 72 horas após o 
contato, por isso os casos de 
acidentes devem ser atendidos 
o mais rápido possível

A mariposa
As mariposas são insetos 

que constituem a fase adulta 
das lagartas. No caso do gêne-
ro Lonomia, elas são observa-
das em maior quantidade nos 
meses mais quentes, vivendo 
aproximadamente 10 semanas

Desde a postura dos ovos 
nas folhas e troncos das árvo-
res, até a fase adulta, as mari-
posas passam por várias fases, 
porém neste gênero, somente a 
lagarta pode causar perigo às 
pessoas.

A lagarta
As lagartas (taturanas, 

orugas ou lagartas de fogo), 
medem de 6 a 7cm de compri-
mento, têm o corpo revestido 
de espinhos ramificados (seme-
lhante a um pinheiro) dispostos 
ao longo do corpo. A cor geral 
é marrom-claro-esverdeada ou 
marrom amarelada, com três 
listras longitudinais de cor 
castanho-escuro.

Há uma pequena mancha 
branca de contorno irregular 
no dorso do terceiro segmento 

Com o calor, reaparece o perigo 
da taturana Lonomia
Das 20 ocorrências nos últimos oito anos, dez foram registradas em 2010. 
Nos anos subsequentes a média foi de dois casos por ano, sendo que em 
2017 não houve registro de contato com a Lonomia

torácico. São larvas que vivem 
agrupadas, alimentando-se de 
folhas, durante a noite. Quan-
do em bloco, imitam o tronco 
da árvore parasitada, descendo 
em bloco para as partes mais 
baixas onde repousam durante 
o dia. Na época da transforma-
ção da lagarta para pupa, elas 
procuram ficar próximas do 
solo e das folhas

Estas lagartas foram en-
contradas em árvores silves-
tres, como cedro, figueira do 
mato, ariticum, aroeira e ipê 
e em árvores frutíferas como 
ameixeira, pereira, pessegueiro 
e abacateiro. Elas podem viver 
um período que varia de 3 a 6 
meses, dependendo da oferta 
de alimento e das alterações 
climáticas.

O perigo
Por ocasião do contato com 

os espinhos das lagartas, surge 
dor em queimação seguida de 
vermelhidão, inchaço, calor, 
mal estar , cefaléia, náuseas 
e vômito. As manifestações 
hemorrágicas podem apare-
cer entre 8 a 72 horas após o 
contato, sendo as mais comuns 
manchas escuras pelo corpo, 
sangramento pelo nariz, gen-
givas, urina e em ferimentos 
recentes. Os casos mais graves 
podem evoluir para insuficiên-

cia renal aguda e morte.

Prevenção
Prestar atenção nos tron-

cos das árvores e na grama ao 
redor.

Observar se as folhas das 
árvores estão roídas.

Observar se existem pupas 
ou fezes no chão.

Utilizar camisas de man-
gas longas e calças nas ativida-
des rurais.

Cuidado
Quando for coletar alguma 

lagarta para identificação, faça 
somente com as mãos prote-
gidas com luvas grossas e com 
pinças.

Em caso de 
acidente, o que fazer
As vítimas de acidentes 

por lagarta devem ser enca-
minhadas imediatamente para 
Unidades de Saúde, onde serão 
tratados conforme sintomas e 
gravidade. Para o tratamento 
são realizados exames labora-
toriais e utilizados, se necessá-
rio, soro antilonômico;

Levar consigo algumas la-
gartas em frasco fechado, po-
rém com ventilação e algumas 
folhas de planta para alimenta-
ção dos insetos.

Um grupo de insetos em 
cavernas localizadas no Brasil 
e na África cujas fêmeas pos-
suem um órgão muito similar 
a um pênis— enquanto os ma-
chos apresentam bolsas que se 
comportam como vaginas. Essa 
inversão, segundo os pesquisa-
dores, é essencial durante o ato 
sexual desses animais.

Os insetos da espécie Pso-
coptera (conhecida como “pio-
lho-de-livro”, em inglês) foram 
descobertos por estudiosos 
japoneses há quatro anos em 
cavernas brasileiras. Desde en-
tão, eles vêm estudando o ór-
gão sexual das fêmeas que, de 
acordo com a pesquisa publi-
cada na Biology Letters, pos-
sui um formato de gancho. Já 
os exemplares masculinos do 
grupo apresentam uma cavida-
de parecida com uma vagina. 
Assim, o ato sexual entre eles é 
bem diferente do que acontece 
normalmente. 

Segundo a publicação, as 
fêmeas são as responsáveis por 
agarrar e prender o macho com 
seus “pênis de gancho” (tam-
bém chamado pelos cientistas 
de ginossoma) até receberem o 
esperma. Esta inversão é apa-
rentemente usada para evitar 
que os machos escapem duran-
te as 40 a 70 horas (sim, horas) 
de duração do ato sexual.

Apesar do órgão fálico, as 
fêmeas não possuem esperma-

Cientistas descobrem  insetos 
fêmeas  no Brasil que possuem pênis

tozoides e nem conseguem eja-
cular.

Já os insetos femininos en-
contrados na África, chamados 
de Afrotrogla, possuem, ao 
contrário dos brasileiros, uma 
forma fálica com bordas bas-
tante endurecidas. Isso levou 
os cientistas a acreditarem que 
a evolução dessas duas espécies 
se desenvolveu de forma dife-
rente.

Eles sugerem que o habitat 
desses insetos pode ter gran-
de influência nessa evolução 
“diferenciada”. Nas cavernas 
onde foram encontrados existe 
um ambiente com uma grande 
competição por nutrientes, por 
exemplo. Com uma provável 
baixa na ação masculina para 
evitar mais concorrentes no 
local, as fêmeas foram, literal-
mente, à caça por um parceiro 
que pudesse lhe dar o tão pre-
cioso esperma.

Embora os processos exa-
tos por trás dessas mudanças 
ainda não estejam claros, pare-
ce que a coerção e a resistência 
entre machos e fêmeas de uma 
espécie está diretamente ligada 
a uma ação similar a de presa 
e predador (ou predadoras, no 
caso). 

E, como sempre, o impor-
tante na natureza é sobreviver, 
mesmo que seja necessário mu-
dar um pouquinho as coisas e 
quebras algumas regras.

Fêmeas possuem um órgão muito similar a um pênis, enquanto os ma-
chos apresentam bolsas que se comportam como vaginas
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A edição dedicada a viti-
vinicultura brasileira da reno-
mada revista francesa tem 13 
estudos, reunindo a expertise 
de 31 pesquisadores, divididos 
em quatro temas: O Vinho no 
Brasil; Novos territórios do vi-
nho - do temperado ao tropical; 
Indicações Geográficas, tecno-
logia e identidade dos vinhos 
finos tranquilos e espumantes 
brasileiros; e Brasil - uma viti-
cultura diversa.

A renomada revista espe-
cializada francesa Territoires 
du vin (Territórios do Vinho) 
dedicou a sua nona edição ex-
clusivamente à vitivinicultura 
brasileira. O lançamento oficial 
em avant-première aconteceu 
na manhã desta sexta-feira,30 
de novembro, com a presença 
da presidente da Chaire Unes-
co “Culture et traditions du 
vin” (Cátedra Unesco “Cul-
tura e Tradições do Vinho”), 
Jocelyne Pérard, entidade que, 
em parceria com a Maison des 
Sciences de l’Homme, de Dijon, 
é responsável pela publicação. 
O evento aconteceu na sede 
da Embrapa Uva e Vinho, em 
Bento Gonçalves na manha da 
última sexta

Renomada revista francesa dedica edição especial 
sobre vitivinicultura brasileira

“A razão de sucesso da Cá-
tedra Unesco é a sua filosofia de 
valorizar a cultura e o patrimô-
nio da uva e do vinho e de di-
vulgar o mais amplamente pos-
sível essas informações. Sendo 
uma ferramenta de união en-
tre os pesquisadores de todo o 
mundo,  a qual foi prontamente 
aceita pelos participantes bra-
sileiros desde o início”, desta-
cou Jocelyne. Em especial ela 
salientou a longa e frutífera 
parceria com a Embrapa Uva 
e Vinho, a Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul e a 
Universidade de Caxias do Sul. 
Segundo ela, esse é um dos fa-
tores que fizeram o Brasil ser o 
primeiro país fora da Europa 
a receber uma edição especial 
da Revista, tendo os anteriores 
apresentado a Itália  e a Espa-
nha.

Jocelyne também fez uma 
menção à evolução da vitivini-
cultura brasileira e especial-
mente sobre as Indicações Ge-
ográficas de vinhos.“O trabalho 
que vocês vêm desenvolvendo 
com as Indicações Geográficas 
vai fazer com que vocês en-
trem para a  história do Brasil 
e também vai colocar o Brasil 

no mesmo grau de importância 
de vários países vitivinícolas do 
mundo”,  destacou ela, se re-
ferindo à equipe de diferentes 
instituições que é capitaneada 
pelo pesquisador Jorge Toniet-
to .

Indicações 
geográficas
Na apresentação da re-

vista na  manha de sexta-feira 
(30)  os profissionais franceses 
destacaram a importância da 
Embrapa Uva e Vinho para a 
qualificação da vitivinicultura 
nacional,  disseminando, esti-
mulando e dando o suporte téc-
nico e científico aos produtores 
de vinhos na estruturação, e na 
conquista do registro de Indi-
cação Geográfica, 

“O reconhecimento de In-
dicações Geográficas (IG) de vi-
nhos brasileiros estabeleceu um 
novo capítulo da vitivinicultura 
nacional, valorizando produtos 
tradicionais de determinados 
territórios, possibilitando a 
proteção da região produtora 
e garantindo aos consumido-
res vinhos diferenciados, aten-
dendo requisitos específicos de 
produção de cada IG,” destacou 
Jocelyne.

“As Indicações Geográficas 
identificam vinhos originários 
de uma área geográfica deli-
mitada quando determinada 
qualidade, reputação ou outra 
característica são essencial-
mente atribuídas a essa origem 
geográfica. No Brasil, existem 
duas modalidades de Indica-
ções Geográficas: a Indicação 
de Procedência (IP) e a Deno-
minação de Origem (DO). A 
IP se aplica às regiões que se 
tornaram reconhecidas na pro-
dução de vinhos. Já na DO, os 
vinhos apresentam qualidades 
ou características que se de-
vem essencialmente ao meio 
geográfico, incluídos os fatores 
naturais e os fatores humanos,” 
pontuou a presidente da Chaire 
Unesco “Culture et traditions 
du vin” .

Jocelyne ainda  reconhe-
ceu que a Indicação Geográfica 
traz como benefícios a organi-
zação coletiva dos produtores, 

o estímulo à economia local e a 
ampliação do renome dos pro-
dutos da região, com impactos 
na competitividade, bem como 
no aumento do potencial para a 
atividade do enoturismo. Cada 
IG está vinculada a uma asso-
ciação de produtores que atua 
na gestão da mesma, incluindo 
o controle, a proteção e a sua 
promoção.

No início dos anos 1990, a 
Embrapa Uva e Vinho foi pio-
neira no Brasil ao disseminar, 
estimular e dar o suporte téc-
nico e científico aos produtores 
de vinhos na estruturação, bem 
como na conquista do registro 
de Indicação Geográfica, que 
é chancelada pelo Instituto 
Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPI), com base na 
Lei da Propriedade Industrial 
brasileira e outras normativas 
legais.

“É um importante espaço 
conquistado pelo vinho brasi-
leiro,  através desta janela para 
o mundo,  via Chaire Unesco, 
que reúne uma grande rede de 
instituições do mundo vitiviní-
cola”, avalia o pesquisador Jor-
ge Tonietto, da Embrapa Uva 
e Vinho. Ele e as professoras 
Ivanira Falcade, da Universi-
dade de Caxias do Sul (UCS), 
e Rosa Medeiros, da Univer-
sidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), foram os 
responsáveis pela coordenação 
deste número  da revista dedi-
cada ao Brasil.

Os artigos abordam temas 
atuais da diversidade brasileira 
no universo do vinho, incluin-
do abordagens inéditas, como 
a história do direito do vinho,  
cultura e patrimônio do vinho 
e o crescente enoturismo no 
país.  A publicação aprofunda 
o diagnóstico de cinco novas 
regiões vitivinícolas produto-
ras de vinhos finos, localizadas 
em climas que vão do tempe-
rado ao tropical. Apresenta as 
qualidades e tipicidades dos 
vinhos de diferentes regiões, 
bem como faz uma caracteri-
zação do nível tecnológico da 
indústria vinícola, mostrando 
também os avanços obtidos na 
estruturação de indicações ge-
ográficas de vinhos brasileiros.

Segundo os coordenado-
res, a publicação priorizou a 
diversidade do vinho brasileiro, 
focando as diferentes regiões 
produtoras, apresentando a 
originalidade, a diversidade e 
a qualidade da produção. Pela 
especificidade  do Brasil, o 
tema das uvas de mesa e dos su-
cos de uva também fazem parte 
da obra. “Sem dúvida será um 
marco com alcance internacio-
nal para evidenciar o patrimô-
nio cultural, a ciência, a tecno-
logia e a inovação vitivinícola 
do país”, pontua Tonietto.

No primeiro semestre de  
2019, a publicação ganhará 
versão em francês, ampliando 
assim,a visibilidade internacio-
nal do Brasil vitivinícola.

Além de fazer o lançamento da revista francesa Territoires du vin (Terri-
tórios do Vinho) a presidente da Chaire Unesco “Culture et traditions du 
vin” (Cátedra Unesco “Cultura e Tradições do Vinho”), Jocelyne Pérard 
realizou visitas às Indicações Geográficas em estruturação da Campa-
nha Gaúcha e dos Altos de Pinto Bandeira, bem como à IG Farroupilha.  
Também manteve contatos com a UNIPAMPA, instituição que passou a 
integrar a rede de cooperação internacional da Cátedra UNESCO, e com 
a associação dos produtores dos Vinhos da Campanha Gaúcha

A presidente da Chaire Unesco “Culture et traditions du vin” (Cátedra 
Unesco “Cultura e Tradições do Vinho”), Jocelyne Pérard, entidade que, 
em parceria com a Maison des Sciences de l’Homme, de Dijon,  respon-
sável pela publicação esteve na Embrapa para o lançamento



Jornal Tuiuty - 04 de dezembro de 2018

Jornal Tuiuty - 04 de Julho de 2017

6
Geral

Ainda há tempo em procu-
rar o que é bonito para seu jar-
dim nessa época. Aproveitando 
o clima de natal, você poderá 
escolher aos melhores tipos de 
flores e plantas.

Amarílis: Esses lindos bul-
bos produzem flores únicas 
enormes e em formato que lem-
bra um trompete, que podem 
ter aproximadamente 22.86 
centímetros de largura abertas, 
depois de 5 a 8 semanas já plan-
tado. Já as variedades miniatu-
ras produzem flores menores, 
mas seus caules não são tão pe-
quenos. As suas cores incluem: 
coral, rosa, vermelho, salmão, 
branco e amarelo, que podem 
ter variedades bi-coloridas ou 
listradas.

Rosa ‘China Doll’
Presenteie em forma de 

plantas em vasinhos.
Flores e Frutos: Para maior 

seleção, compre mudinhas de 

Os benefícios do café para 
os tratamentos de beleza são 
realmente maravilhosos, já 
que te permitem esfoliar, re-
mover a celulite e eliminar 
as olheiras.O café é uma das 
bebidas mais consumidas no 
mundo, motivo de diversas in-
terações sociais e de motivação 
para muitos. Além disso, essa 
substância também tem outras 
propriedades no nosso corpo. 
Por conter alta doses de cafe-
ína, estimula a queima de gor-
dura, pelo qual reduz quilos, 
medidas e elimina a celulite.

Para o uso externo, o café 
é um esfoliante natural muito 
eficaz, pois seus grãos moídos 
estimulam a remoção celular; 

Lindas flores para plantar em dezembro

morangueiros da espécie Fra-
gasia Vesca neste mês. Caso 

você queira plantas para podar 
e decorar, experimente as ro-
seiras floribundas (que produ-
zem continuamente cachos de 
flores durante a estação) ou a 
roseira-arbustiva (Rosa gran-
diflora). Para lugares pequenos 
ou recipientes escolha varieda-
des que são compactas, como 
Rosas Friesia ou ‘China Doll’ 
(Radermachera s

Crisântemos:Plante-os em 
vasos pequenos para darem 
cores vivas e lindas, para uma 
dica decorativa, deixe perto 
da entrada de sua casa ou em 
pátios, para que estes lugares 
fiquem com um ar especial. 
Depois que as flores morrerem, 
corte-as em aproximadamente 
15 centímetros do nível do solo. 
Depois as transplante para um 
vaso grande se quiser, ou em 
canteiros de jardins. Regue re-
gularmente.

Usos do café como tratamento de beleza
tem um efeito anti-inflamató-
rio que acalma a pele quando 
está irritada ou avermelhada; 
possui um efeito adstringente, 
que elimina os maus odores e 
ao mesmo tempo promove uma 
limpeza profunda e é um an-
tioxidante natural que protege 
a pele dos nocivos efeitos dos 
radicais livres, que causam o 
envelhecimento precoce.

Algumas pessoas indicam 
que se deve consumir três xí-
caras por dia (500 mg de cafe-
ína), para estimular a concen-
tração, atenção,etc. Se diz que 
combate a depressão e acaba 
com a sonolência, dando mais 
energia e sensação de felicida-
de.

O Natal é a época dos ex-
cessos e dos grandes pratos. 
E depois de um delicioso e 
tradicional banquete nada 
melhor que as sobremesas. O 
pavê é sempre uma sobremesa 
que agrada a todos, você pode 
fazer a versão de chocolate ou 
optar pelo pavê de nozes, com 
um delicioso creme aveludado 
de nozes ótimo para esta épo-
ca natalícia. 

Comece separando as 
claras das gemas.

A seguir, peneire as ge-
mas dos ovos.

Como fazer pavê de Natal
Para peneirar as gemas, 

você deve colocar as gemas 
em uma peneira, de preferên-
cia de malha grossa, furá-las 
com um garfo e deixar as ge-
mas escorrer sem mexer com 
o garfo. O que se pretende 
com isto é que uma película 
fique retida na peneira e não 
vá junto com as gemas.

Agora bata as gemas pe-
neiradas juntamente com o 
açúcar e o cream cheese até 
obter um creme macio.

Bata as claras em neve e 
adicione-as à mistura ante-

rior juntamente com as nozes 
e o chocolate em pó.

Em um recipiente ou um 
prato de sopa coloque um 
pouco de leite para umedecer 
os biscoitos.

Pegue em uma travessa e 
comece a montar o seu pavê 
de natal.

Comece colocando uma 
camada de biscoitos umede-
cidos no leite e, em seguida 
coloque uma camada de cre-
me.

Continue a adicionar ca-
madas de biscoitos e creme e 

finalize o seu pavê com uma 
camada de creme.

Para finalizar o seu pavê 
de nozes salpique as nozes 
restantes por cima e leve à 
geladeira por cerca de 6 ho-
ras. Se quiser também pode 
adicionar no topo amêndoas, 

amendoins e castanhas de 
caju moídas juntamente com 
as nozes.

Passado esse tempo, já 
pode retirar o seu pavê de 
natal da geladeira e servir! 
Desfrute desta deliciosa so-
bremesa de natal e feliz natal!
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O Natal é uma das da-
tas mais esperadas do ano, é 
o momento não só da troca 
de presentes, mas também de 
confraternizações com amigos 
e familiares, comidas típicas 
e decoração natalina. O clima 
toma conta das lojas, shoppings 
e também da decoração de inte-
riores nessa época.

Hoje vamos falar sobre 
como decorar a mesa de natal 
e a montar uma linda ceia com 
artigos que você pode montar 
em casa por um custo bem bai-
xo.

Por onde começar?
Você deve estar se per-

guntando ao ver essas lindas 
imagens, por onde eu começo? 
Como eu consigo criar um am-
biente assim na minha casa? 
Calma… Ao longo desse arti-
go você vai aprender o passo a 
passo para criar um cenário in-
crível, fique tranquilo, ok? Você 
aprenderá:

Como criar arranjos para a 
mesa de natal

Escolhendo os acessórios 
para a mesa

Ceia de Natal criativa com 
pratos temáticos

Cinco dicas par criar uma decoração inesquecível
Você gosta de encantar a sua família na ceia de natal? O que acha de criar um ambiente incrível nesse ano gastando muito pouco 
e usando sua criatividade? Então, vamos falar sobre como montar uma mesa incrível que deixará sua família maravilhada!

Lembrancinhas de natal
Embrulhos personalizados
Como criar arranjos para a 

mesa de natal
Para iniciar a decoração 

da sua ceia de natal, você pode 
começar incluindo arranjos na 
mesa, que tal? Eles são respon-
sáveis por trazer uma energia 
incrível ao espaço e ajudam a 
acrescentar a magia natalina 
pela casa. ♥

Com vidros, velas, pinhos 
e enfeites você consegue lindos 
arranjos para compor a mesa. 
Continue acompanhando esse 
post para ver todas as ideias.

A vela simboliza a luz, e ela 
é fundamental na decoração da 
mesa de natal, além de ser um 
item barato e fácil de encon-
trar, ela deixa o espaço muito 
mais requintado e aconchegan-
te, acompanhe algumas formas 
de usá-las com os arranjos.

Escolhendo os 

acessórios para a mesa
Agora que os arranjos já 

estão prontos para decorar a 
mesa, vamos aprender a como 
montá-la de forma que ela fique 
incrivelmente mágica e encan-
tadora. 

Para escolher a toalha de 
mesa ou jogo americano que irá 
decorar a mesa de natal, você 
pode optar entre o vermelho, 
verde, branco, prata ou dou-
rado. Ambas as cores ajudam a 
criar o clima natalino que você 
deseja para a ceia.

Se você deseja um ambien-
te mais suave, opte pelo branco 
com detalhes em prata ou dou-
rado. Mas, se desejar o tradicio-
nal e encantador vermelho, in-
vista em arranjos com detalhes 
na mesma cor e misture com o 
verde.

Além de deixar a ceia cria-
tiva, os pratos temáticos dei-
xam a mesa de jantar muito 

mais convidativa e alegre. Sem 
falar que brincar com as comi-
das e dar forma a elas, tornam 
os pratos muito mais atrativos. 
E quando falamos em Natal, 
época em que tudo fica mais 
mágico, nada mais justo do que 
apostar em detalhes temáticos, 
não é?

Olha que simples de fazer 
a montagem desses pratos. Em 
nenhum deles foi usado ingre-
dientes que você nunca viu, 
certo? Aqui nós temos salada 
de brócolis decorada com to-
mate cereja e palitinhos salga-
dos que formam uma árvore de 
natal, tábua de frios apresenta-

da de uma maneira criativa, sa-
lada de tomate cereja com base 
de folhas verdes e muçarela de 
búfala, formando uma linda 
guirlanda (comestível, rs), e so-
bremesas fofíssimas.
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A limonada com açafrão 
(Cúrcuma)” detém alguns dos 
melhores valores medicinais, 
fornecendo uma solução inte-
grada para uma melhora acen-
tuada das condições de saúde. 
Esta raiz tem propriedades 
anti-inflamatórias muito pode-
rosas e ajuda a prevenir o cres-
cimento de células cancerosas.

A “Limonada com Açafrão 
(Cúrcuma)” detém alguns dos 
melhores valores medicinais, 
fornecendo uma solução inte-
grada para uma melhora acen-
tuada das condições de saúde. 
Caso você não saiba, esta raiz 
tem propriedades anti-infla-
matórias muito poderosas. Já é 
fato consumado que ela ajuda a 
prevenir o crescimento de célu-
las cancerosas.

Cúrcuma também é bem 
conhecida por tratar a depres-
são, isso sem mencionar seus 
efeitos sobre a redução do co-
lesterol.

A lista é longa, mas vale 
a pena citar outros benefícios 
como a sua capacidade de tra-
tar câncer de pele, doença de 
Alzheimer e outras condições 
como artrite, azia, icterícia, 
diarréia, vesícula biliar e dor de 
estômago.

Cúrcuma para 
tratar a depressão
Existem muitas maneiras 

de tratar a depressão, uma das 
quais bastante comum é drogas 
antidepressivos como Prozac, 
e outras. O fato triste sobre o 
uso de qualquer tipo de droga 
para a depressão são os graves 
efeitos colaterais como respira-
ção difícil, tendências suicidas, 
sangramentos estomacais, além 
de vários outros. Esta nova des-
coberta provou que a cúrcuma 
pode curar uma pessoa com 
depressão severa sem ter que 
arcar com quaisquer efeitos co-

Limonada com açafrão” trata a 
depressão melhor do remédio

laterais

Como fazer
4 xícaras de água fria;
2 colheres de sopa de aça-

frão recém-ralado ou em pó, 
de preferência recém ralado e 
orgânico;

4 colheres de sopa de xa-
rope de melado, mel, stevia ou 
açúcar mascavo;

suco de 1 limão;
suco de 1 laranja (opcio-

nal);
Bater tudo no liquificador

Benefícios
Possui propriedades anti-

-inflamatórias, antioxidantes e 
antivirais naturais;

Melhora a absorção de nu-
trientes essenciais, promoven-
do um forte reforço na imuni-
dade;

Ajuda a reduzir as calorias 
absorvidas pelo organismo;

Pode ser consumida diaria-
mente e combina com qualquer 
tipo de alimento.

É muito bom poder esca-
par do poder escravizante das 
drogas químicas, caríssimas, 
com terríveis efeitos colate-
rais que atuam apenas sobre 
os sintomas, substituindo-as 
por produtos que você compra 
em qualquer supermercado a 
custos irrisórios, além de com-
pletamente naturais e sem ne-
nhum efeito colateral nocivo, 
sendo tão ou mais eficazes.

Para quem ainda não ex-
perimentou, o açafrão da terra 
é um maravilhoso tempero que 
pode ser usado numa infinida-
de de receitas. Trata-se de um 
dos principais componentes do 
Curry, tradicional e largamen-
te utilizado tempero indiano, 
que dizem ser a principal ra-
zão, pela qual a India tem um 
menores índices de incidência 
de câncer do mundo.

Não vai sr por falta de re-
cursos que sua casa vai ficar 
sem decoração neste Natal. As 
pinhas  estão abundantes  na 
natureza e sempre há aquela 
madeirinha guardada,  peque-
nos troncos ou até galhos de 
árvores que podem se trans-
formar em lindas peças para 
adornar a sua casa e seu jardim. 
Separamos algumas sugestões 
para você se inspirar.Mãos à 
obra!

DECORAÇÃO RÚSTICA

Neste Natal a madeira e a pinha 
são alternativas naturais


