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 Nesta segunda-feira (11), 
a paróquia da de Monte Belo 
do Sul completou 130 anos de 
fundação. Dos 21 padres que 
passaram pela paróquia de 
São Francisco de Assis, o pa-
dre José Ferlim, de longe é o 
mais lembrado pelos 36 anos  
em que foi o líder religioso.

A Paróquia São Fran-
cisco de Assis de Monte Belo 
do Sul, agrega 17 comunida-
des: São Francisco de Assis, 
Santo Antônio, São Miguel, 
Santo Isidoro, São Pedro, São 

130 anos da Paróquia 
São Francisco de Assis

Paulo, Nossa Senhora de Ca-
ravággio, Nossa Senhora do 
Rosário, Nossa Senhora das 
Graças, São José, Santa Rita, 
São Marcos, Nossa Senho-
ra da Saúde, Santa Bárbara, 
Nossa Senhora de Fátima, 
Santa Lúcia e São Roque.

No próximo domingo, 
24 de fevereiro acontece a 
14ªcelebração de fé em ho-
menagem ao padre José Fer-
lin  com missa, às 15 horas , 
seguida de bênção na Igreja 
São Francisco de Assis

Padre José Ferlin que tem mausoléu na igreja e nome na praça  e foi pároco 
da Igreja por 36 anos, tem homenagem no domingo, 24 

Dos 21 padres que passaram pela paróquia de São Francisco de Assis, o 
padre José Ferlim, de longe é o mais lembrado pelos 36 anos  em que foi o 
líder religioso
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A Embrapa Uva e vinho 
lançou mais duas cultivares 
dentro do  Programa de Me-
lhoramento Genético Uvas do 
Brasil. A BRS Melodia para 
mesa, e a BRS Bibiana  para 
vinho. As vantagens destas 
novas cultivares é a resistência 
a doenças, adaptação às con-
dições climáticas específicas 
de regiões de clima temperado 
e qualidade da fruta com alta 
produtividade.

A nova opção de 
uva de mesa sem 
semente 
O sabor especial de mix de 

frutas vermelhas, característi-
co da cultivar BRS Melodia, 
vai conquistar os consumido-
res que buscam um sabor di-
ferenciado, aposta João Dimas 
Garcia Maia, um dos melho-
ristas responsável pelo de-
senvolvimento da variedade. 
Ele comenta que essa cultivar 
rosada sem sementes atende a 
demanda dos viticultores da 
Serra Gaúcha, que não con-
seguiam produzir a cultivar 
importada Crimson Seedless.

Cultivada com o uso de 
cobertura plástica e com o ma-
nejo correto, garante-se uma 
produtividade de 25 toneladas 
por hectare. Na produção de 
uvas de mesa, as práticas de 
manejo de cachos sempre dão 
em bons resultados.  Na ‘BRS 
Melodia’, o pesquisador desta-
ca que deve ser feito o raleio 
e o desponte dos cachos. Por 
apresentar cachos menores, 
o manejo de cachos da ‘BRS 
Melodia’ é mais fácil, quando 
comparada com as cultivares 
do Grupo Itália. O emprego de 
giberelina é fundamental para 
garantir o tamanho das bagas 
adequado às uvas de mesa. 
“Caso o viticultor quiser uma 
cor rosada intensa, deve-se 
aplicar ácido abscísico no iní-
cio da maturação”, recomenda 
Maia.

BRS Vitória e BRS
Isis –  sob cobertura
plástica, prontas 
para conquistar o 
sul do Brasil
Desenvolvidas inicialmen-

te para o cultivo em regiões de 
clima tropical, as cultivares 
BRS Isis e BRS Vitória atra-
íram a atenção dos produtores 
da Serra Gaúcha. “Eles acom-
panharam o avanço da área 
plantada no Vale do São Fran-
cisco e o sucesso que elas estão 
fazendo, tanto no Brasil, como 
no exterior. Diversos produ-

Embrapa apresenta  duas novas cultivares

tores começaram a plantar e 
pediam nossa ajuda para ajus-
tarmos o manejo, pois queriam 
também oferecer essas culti-
vares diferenciadas na Serra 
Gaúcha”, relata Patrícia.

Para atingir esse objetivo, 
foi dado início a um trabalho 
conjunto, envolvendo os téc-
nicos da Embrapa e os pro-
dutores da região para adap-
tação do manejo. “Depois de 
diversos experimentos, foram 
elaboradas as recomendações 
técnicas que irão garantir a 
produção em sistema de cul-
tivo protegido das cultiva-
res BRS Isis e BRS Vitória”, 
anuncia Roque Zílio, técnico 
que atua há mais de 25 anos 
no Programa de Melhora-
mento “Uvas do Brasil”. Ele 
destaca que os produtores 
têm escolhido a ‘BRS Vitória’ 
pelo seu sabor diferenciado e 
precocidade. Já a ‘BRS Isis’, 
por apresentar um ciclo mais 
longo, possibilita que o pro-
dutor consiga ampliar a oferta 
de uvas e distribuir melhor a 
mão-de-obra para realização 
do manejo, sem a necessidade 
de contratar mais pessoas.

Zílio destaca que de uma 
forma geral, o principal dife-
rencial entre o manejo tradi-
cionalmente empregado nas 
regiões de clima temperado 
e aquele recomendado para 
as novas cultivares de uva 
de mesa está no controle da 
produção, no manejo do ca-
cho, realizado para obtenção 
de cachos menores e menos 
compactos. Seguindo estas 
recomendações, os produ-
tores conseguirão uvas com 
maturação e coloração mais 
uniformes, além de uma con-
centração maior de açúcares 
deixando-as mais doces e sa-
borosas.

Lançamento da BRS Me-

lodia e recomendações das 
cultivares BRS Vitória e BRS 
Isis adaptadas para o clima da 
Serra Gaúcha: dia 08/02, às 
15h na Embrapa Uva e Vinho

‘BRS Bibiana’
É a mais nova cultivar 

que, ao lado das cultivares 
Moscato Embrapa, BRS Lo-
rena e BRS Margot, compõem 
a linha de cultivares resisten-
tes a doenças. A ‘BRS Bibia-
na’ apresenta reação inter-
mediária ao míldio e ao oídio. 
Com a elevação do conteúdo 
de açúcares, ao final do ciclo, 
deve-se redobrar os cuidados 
relacionados à podridão da 
uva madura. Estas doenças 
podem ser controladas com o 
uso dos tratamentos conven-
cionalmente utilizados para o 
cultivo de ‘BRS Lorena’.   É 
resistente à podridão ácida e 
à podridão cinzenta, causada 
por Botrytis. Os vinhos reme-
tem aos produtos elaborados 
com uvas europeias, mas com 
um custo de produção redu-
zido por exigir menos tratos 
culturais.

 A ‘BRS Bibiana’ apresen-
ta cachos soltos, o que evita as 
podridões.  Para a obtenção 
de boa   produtividade, re-
comenda-se a realização de 
poda mista, deixando-se to-
das as varas possíveis para a 
produção e não apenas 5-6, 
como normalmente praticado 
na Serra Gaúcha”, esclarece a 
melhorista.

Outro grande diferencial 
da nova cultivar é o potencial 
de atingir um elevado conte-
údo de açúcares, mesmo em 
anos com condições adversas 
de clima. “Para essa cultivar 
não tem tempo ruim. A safra 
sempre vai ser boa, permitin-
do a elaboração de vinhos com 
qualidade”, antecipa Patrícia.

A Embrapa Aracajú pro-
move  uma oficina sobre Pla-
nejamento da criação de ga-
linhas em escolas, no Campo 
Experimental de Itaporanga 
d’Ajuda, no litoral sul de Ser-
gipe.

A capacitação tem como 
objetivo principal orientar 
professores, funcionários, alu-
nos e suas famílias na criação 
sustentável de galinhas para 
produção de ovos no próprio 
espaço da escola, aproveitando 
sobras de alimentos da meren-
da escolar. 

As sobras de alimentos, 
das escolas, têm como desti-
no os sacos plásticos que nor-
malmente são transportados 
e depositados em lixões a céu 
aberto, no caso no caso de 
Bento Gonçalves, o destino é  
a cidade de Minas do Leão.  A 
criação de galinhas possibilita 
que boa parte dos resíduos do-
mésticos produzidos todos os 
dias nas cozinhas das escolas 
seja transformada novamen-
te em alimento, evitando o 
desperdício e a contaminação 
ambiental.

Além dessas vantagens, 
a criação de galinhas em es-
colas pode ser um ambiente 
de aprendizagem para troca 
de conhecimentos sobre pro-
dução animal, valorização da 
agricultura familiar, cuidados 
com o meio ambiente e redu-
ção do desperdício de alimen-

Criar galinhas na escola 
é sustentável e evita 
desperdício de alimentos

tos.
O formato básico da ofi-

cina consiste em uma roda de 
conversa sobre a rotina da es-
cola (refeições, infraestrutura 
e eventuais experiências com 
a criação de galinhas), seguida 
por uma introdução de con-
ceitos e técnicas de criação, 
feita na forma de perguntas 
e respostas, finalizando com 
uma construção coletiva do 
projeto para iniciar a criação 
de galinhas de acordo com a 
realidade da escola.

Após a introdução e dis-
cussão dos fundamentos e 
técnicas, os participantes vi-
sitaram a área demonstrativa 
de criação de galinhas monta-
da no campo experimental da 
Embrapa, com galinheiro cer-
cado, provido de bebedouro, 
comedouro, área para ninhos 
e área expandida para circu-
lação dos animais, ondem po-
dem ciscar livremente.

É discutido na oficina os 
cuidados com a higiene do 
local e medidas para evitar 
incômodo para a vizinhança. 
Orientações sobre o proces-
so reprodutivo das galinhas e 
sobre as diferentes formas de 
criação, que podem se dar ad-
quirindo matrizes ou os ovos 
reproduzidos em chocadeira,  
o espaço, ventilação e local 
para soltura dos animais, ão 
temas discutidos em conjunto 
com alunos, pais e professores.
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João  Becker, técnico da 
Emater  acompanha  o tra-

Monte Belo está colhendo  menos uma tonelada de uvas por        hectare nesta safra
balho técnico  de manejo nos 
parreirais das propriedades  

de Monte Belo do Sul du-
rante a safra de 2019 e avalia 
que “até o momento pode-
mos dizer que tem mais de 
40% da safra já colhida.

Segundo o técnico “a 
graduação alcoólica alcan-
çada pelas uvas nesta safra 
está bem abaixo do que foi 
colhido no último ano, quan-
do tivemos um clima excep-
cional para colheita”. Em 
2019 - continua o técnico - o 
clima não tem colaborado, 
apesar do tempo bom da úl-
tima semana , mas na média 
a graduação das uvas está 
mais baixa do que a do ano 
passado”. O técnico também 
ressalta que as doenças ,por 
causa da alta umidade,  fo-
ram mais intensas, o que  di-
ficultou o manejo nos parrei-
rais para  os produtores.

Quanto ao volume total 

esperado para a colheita, em 
2018, nos 2250 hectares de 
Monte Belo do Sul foram co-
lhidos 39.711 toneladas de 
uvas, segundo Ibravin (Ins-
tituto Brasileiro do Vinho) 
e IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), 
numa média de 17.65kg por 
hectare.

Para esta safra, “em fun-
ção das condições climáticas 
envolvidas, houve o even-
to granizo que atingiu uma 
área de 550 hectares, com 
uma redução da produção, 
com perdas de 10% a 100% 
em algumas áreas”, destaca o 
técnico da Emater. Segundo 
a última avaliação do IBGE 
se estimou uma produção de 
36 milhões de kg para esta 
safra, uma média em torno 
de 16 toneladas por hecta-
re. “Pode-se prever uma pe-

quena redução em relação 
ao ano passado em função, 
principalmente, do granizo 
e das condições ambientais”, 
destaca Paulo.

80%  da produção de 
Monte Belo do Sul são de 
uvas americanas e entre as 
variedades mais cultivadas 
no município, estão a Jac-
ques (pica longa) em torno 
de 22,5%, em seguida a Isa-
bel com 20,4% da produção, 
em sequência a Coder que 
representa 9,4%. “Na ques-
tão da qualidade é importan-
te frisar que neste ano have-
rá problemas de maturação 
principalmente na variedade 
Isabel, foi verificado que ha-
verá dificuldade de matura-
ção dessa cultivas, que é uma 
das últimas a ser colhidas”, 
salienta o técnico da Emater

João  Becker, técnico da Emater
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Preocupado com a bai-
xa graduação das uvas nesta 
safra e o consequente refle-
xo negativo na arrecadação 
do  município, o Secretário 
de Agricultura  de Monte 
Belo do Sul, Eder Zaffari 

Monte Belo está colhendo  menos uma tonelada de uvas por        hectare nesta safra

60% da arrecadação do município
avalia que  os produtores  
sofreram perdas significa-
tivas nas  variedades viní-
feras, já que algumas vi-
nícolas não receberam em  
torno de 15%  da produção. 
Com a economia do muni-

cípio calcada na agricultu-
ra, já que 60% da arrecada-
ção provém da safra da uva, 

o secretário de agricultura 
teme a queda na arrecada-
ção no próximo ano, já que 

a  baixa graduação alcoóli-
ca das uvas tende a baixar o 
valor de mercado.

Secretário de Agricultur de Monte Belo do Sul, Eder Zaffari
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O termo açúcar é o nome 
genérico para designar os 
diferentes tipos de carboi-
dratos, como glicose, frutose, 
maltose, lactose e sacarose. 
Existem também os adoçan-
tes ou edulcorantes, que são 
substâncias diferentes do 
açúcar utilizadas para dar 
sabor doce aos alimentos, ou 
seja, são utilizadas para subs-
tituir totalmente ou parcial-
mente a sacarose, que é o tipo 
mais comum de açúcar extra-
ído da beterraba e da cana-
-de-açúcar.

Riscos à saúde
Sabemos que existem 

muitos problemas relaciona-
dos ao consumo excessivo do 
açúcar, como o aumento de 
peso, obesidade e, por conse-
quência, o risco de desenvol-
ver. Várias pesquisas também 
apontam os efeitos negati-
vos na saúde provenientes do 
consumo de adoçante, como 
a ingestão em menor quanti-
dade de vitaminas e minerais 
devido ao maior consumo de 
adoçante ou produtos que 
contêm adoçante, como os re-
frigerantes diet. O adoçante 
contém os edulcorantes como 
princípio ativo, que são subs-
tâncias que podem ser artifi-
ciais ou naturais. As dúvidas 
sobre os efeitos na saúde es-
tão relacionadas ao consu-
mo de adoçante que contém 
edulcorantes artificiais, como 
o aspartame que, ao ser me-
tabolizado, origina produ-
tos que podem causar danos 
à saúde. Por isso, adoçantes 
naturais são apontados como 
alternativas mais saudáveis.

Alternativa 
ao adoçante
Como dito anteriormen-

te, existem outros tipos de 
adoçante que contêm edulco-
rantes naturais, como o xilitol 
e o stévia ou estévia.

Estévia contra 
diabetes
O edulcorante estévia é 

extraído das folhas da plan-
ta Stevia rebaudiana (Bert.) 
Bertoni, originalmente en-
contrada desde o Paraná até o 
Paraguai, sendo a única den-
tre 200 espécies de Stevia que 
possui o extrato usado como 
adoçante, apesar de ter um 
sabor levemente amargo. Os 
usos da planta e dos cristais 
adoçantes de estévia datam de 
muitos séculos, sendo apro-
veitada por diversos índios da 
América do Sul para adoçar 

Alternativas naturais para substituir o açúcar e o adoçante
preparações, como chás. Esse 
extrato que adquire a carac-
terística de um pó branco e 
que não possui calorias, se-
gundo estudo, é utilizado pela 
indústria de alimentos em 
bebidas, enlatados, biscoitos 
e gomas de mascar, tanto no 
Brasil como no Japão.

De acordo com levanta-
mento realizado pelo Insti-
tuto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (In-
metro), o estévia tem o poder 
de adoçar até 300 vezes mais 
que o açúcar comum, sendo 
que 16 mg do adoçante natu-
ralb equivalem a uma colher 
de sopa de açúcar. A ingestão 
máxima permitida por dia 
de estévia é de 5,5 mg/kg de 
peso corporal.

Segundo pesquisa sobre 
as propriedades do estévia no 
tratamento contra o diabetes, 
o adoçante natural foi capaz 
de estimular a produção de 
insulina em testes realizados, 
mostrando-se efetivo no tra-
tamento.

Outro aspecto positivo do 
estévia para a saúde, aponta-
do pela mesma pesquisa, é a 
sua capacidade de atuar como 
antioxidante, combatendo 
radicais livres que podem 
destruir células saudáveis. O 
estéviatambém pode ser uti-
lizado para o tratamento de 
uma doença genética chama-
da fenilcetonúria, que reduz a 
expectativa de vida da pessoa 
portadora, além de causar ou-
tros graves problemas.

Contudo, seu uso deve ser 
moderado. Análises mostram 
que a Stevia não oferece ris-
cos quando utilizada como 
adoçante, porém o uso da 
planta está relacionado com 
baixa fertilidade em ratos, 
danos ao DNA de células ce-
rebrais em ratos, além de rea-
ções alérgicas e enjôos. A erva 
também não é recomendada 
para gestantes.

Além disso, algumas em-
presas dizem que o produto 
é à base de edulcorantes na-
turais de steviosídeo, quando 
a quantidade da substância 
é mínima e na verdade eles 
possuem muitos adoçantes 
químicos artificiais. Por esse 
motivo, as fabricante Stevia 
Brasil e Gold Nutrition foram 
multadas pelo Departamento 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (DPDC) em 2012.

Xilitol previne 
cáries, osteoporose 
e outras doenças
O xilitol é um álcool obti-

do da glicose e da frutose. Ele 

possui propriedade de limitar 
a proliferação das bactérias 
causadoras da cárie nos den-
tes. O álcool xilitol também 
é eficiente no combate à bac-
téria causadora de sinusites e 
infecções do ouvido.

Como o xilitol não depen-
de da insulina para ser meta-
bolizado pelo organismo, ele 
pode ser utilizado por pessoas 
com diabetes tipo I ou tipo 
II. Para pessoas que estão em 
estado de pós-operatório ou 
pós-traumático, o xilitol aju-
da na metabolização eficien-
te da glicose pelo organismo 
porque proporciona um au-
mento limitado de insulina e 
glicose no sangue destas pes-
soas.

Outro benefício propor-
cionado pelo uso do xilitol é 
no combate e tratamento da 
osteoporose, ele é capaz de 
estimular a absorção de cál-
cio pelo intestino, permitindo 
que passe do sangue para os 
ossos.

Agave, 
antioxidante natural
A família da planta cha-

mada Agave sp. possui várias 
espécies capazes de produzir o 
chamado mel de agave ou xa-
rope de agave. As plantas aga-
ve são nativas do México e de 
alguns locais dos Estados Uni-
dos, como a Flórida. As espé-
cies de agave são utilizadas há 
muitos séculos por indígenas 
dessas regiões como alimento 
e para preparo de bebidas. A 
espécie Agave tequilana for-
nece a seiva para produção de 
tequila e existem pesquisas 
que atestam a possibilidade de 
usar a substância para produ-
ção de etanol.

O mel de agave pode ser 
utilizado como substituto do 
açúcar. Esse produto, segun-
do estudo, é extraído da agave 

após alguns anos do seu desen-
volvimento e antes do período 
de floração. A seiva adocicada 
fica armazenada no centro da 
planta e então é extraída e 
filtrada. No México, o nome 
do mel ou xarope de agave é 
aguamiel. O mel de agave é um 
antioxidante natural, probió-
tico, ou seja, estimula o cres-
cimento de bactérias benéficas 
para o ser humano e possui 
índice glicêmico baixo (entre 
20 e 30), porém ele não pode 
ser utilizado por diabéticos 
porque possui de 50% a 90% 
de frutose em sua composição. 
Existem estudos que apontam 
para a contribuição da frutose 
para o aumento do peso por-
que ela colabora com o au-
mento de gordura no corpo e 
diminui os níveis de produção 
de insulina.

A seiva de agave possui 
16 calorias em uma colher de 
sopa, as mesmas calorias con-
tida em uma colher de açúcar 
comum (sacarose), porém a 
seiva é 70% mais doce do que 
o açúcar. Desse modo, preci-
samos de menos quantidade 
de seiva. É importante que a 
agave seja utilizada com cau-
tela, principalmente por causa 
dos efeitos de aumento de peso 
e devido à grande quantidade 
de frutose nela presente.

Açúcar de coco
O açúcar de coco é ampla-

mente utilizado na Indonésia, 
sendo conhecido como nira. 
Na culinária indonesiana, o 
ingrediente é utilizado em be-
bidas, lanches e molhos, como 
o típico molho de soja. A ma-
téria-prima para produção do 
açúcar de coco é a seiva das 
flores do coqueiro. Esta seiva é 
extraída da base das flores que 
ainda não brotaram. É feito 
um pequeno corte na base e 
então a seiva pode ser extra-

ída, rendendo litros, depen-
dendo da quantidade de água 
que o coqueiro recebeu.

Com relação às proprie-
dades, o açúcar de coco pos-
sui bastante sacarose e pouca 
quantidade de glicose e fru-
tose, pode substituir o açúcar 
comum em diversas receitas, 
possui também vitaminas C 
e B, zinco, ferro, potássio e 
magnésio. Não é muito reco-
mendável para pessoas diabé-
ticas, apesar de possuir baixo 
índice glicêmico (35 a 54). O 
importante é sempre consul-
tar o seu médico para ver se é 
possível incluir esse alimento 
na sua dieta.

Como a sacarose está pre-
sente em grande quantidade 
no açúcar de coco, é importan-
te para os diabéticos que o to-
tal de sacarose não ultrapasse 
10% do valor calórico total da 
sua dieta no dia, assim como 
também a Sociedade Brasilei-
ra de Diabetes recomenda que 
a sacarose seja substituída por 
outros carboidratos no plano 
alimentar. 

Farinha de coco
A farinha de coco é obti-

da como subproduto do leite 
de coco. Pesquisas apontam 
que alimentos preparados com 
farinha de coco possuem ín-
dices glicêmicos baixos e que, 
quanto mais farinha de coco é 
adicionada ao alimento, menor 
o índice glicêmico encontrado. 
Dessa maneira, a farinha de 
coco, que possui índice glicê-
mico 35, ajuda na prevenção e 
controle da diabetes, além de 
fornecer alternativaspara ali-
mentos que possuem altos ín-
dices glicêmicos, como massas 
e pães. Além desses benefícios, 
a farinha de coco é livre de 
glúten, possui muitas fibras e 
proteínas, fazendo dela um dos 
melhores adoçantes naturais.
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Sim, é possível que as ba-
ratas mordam pessoas, no en-
tanto, isso que não quer dizer 
que se tiver baratas em sua 
casa elas irão te morder. São 
insetos de hábitos noturnos, 
onívoros, as baratas podem 
comer qualquer coisa comes-
tível, e os humanos não são 
uma exceção.

As baratas são insetos 
presentes em todos os am-
bientes, incluindo habitações 
humanas. Eles são responsá-
veis por efeitos adversos, tais 
como fenômenos alérgicos, 
transmissão de infecções e 
penetração no canal auditivo 
de seres humanos. 

Elas são atraídas por coi-
sas doces e roem queratina, 
que está presente na pele. A 
lesão causada pela roída da 
barata é um machucado raso 
que, no máximo, pode apre-
sentar um quadro de infecção 
leve. 

O tratamento deve ser 
feito com a lavagem do feri-
mento com água e sabão. Em 
casos mais intensos, uma po-
mada com antibiótico pode 
ser receitada. Além de mor-
der, as baratas são capazes de 
penetrar nos canais do nariz 
e das orelhas dos seres huma-
nos. 

 Cada ovo de barata, pode 
conter até 32 filhotes e, em 
um ambiente favorável, é pos-
sível ter, em um ano, pelo me-
nos 100 mil baratas no local

 
Como reconhecer 

As chuvas, em especial 
se forem fortes ou repeti-
tivas em pouco tempo pode 
causar danos às plantas  em 
dois aspectos: água arrasta 
os nutrientes e assim provo-
ca o empobrecimento do solo 
porque reduz a sua fertilida-
de e também pode modificar 
o pH podendo aumentar a sua 
acidez (este fenômeno é co-
nhecido como lixiviação). Ou 
quando a quantidade de chu-
va provoca uma exaustão das 
drenagem dos solos e provo-
cam asfixia das plantas e apo-
drecimento das raízes.

Consequências 
do excesso de 
água nas plantações
As folhas das plantas po-

dem ficar vermelhas, amare-
las ou laranja e cair, e se não 
se tomarem medidas, podem 
ocasionalmente morrer.

Outra consequência mui-
to comum do excesso de água 
acumulada é a asfixia radi-
cular. As plantas obtêm o 
oxigênio e outros através das 
suas folhas e raízes, então se 
o espaço que rodeia as raízes 
das plantas estiver inunda-
do de água, desencadeia uma 

Afinal, barata morde?

a picada 
Para começar, a picada 

causada por baratas pode ou 
não coçar e isso depende es-
pecificamente de uma reação 
alérgica, ou seja, não é uma 
característica específica da 
mordida de barata.

De qualquer forma, o 
mais comum é que esta rea-
ção seja restrita e não muito 
diferente da picada da maio-
ria dos insetos, o que dificulta 
reconhecer a origem por este 
aspecto.

Em geral, 
você pode notar
Leve inchaço na região;
Vermelhidão;
Dor localizada.
Resumindo, nada dife-

rente dos efeitos de muitos 
outros insetos, entretanto, há 
um detalhe que pode apontar 
as baratas como culpadas.

Por sua natureza, o com-
portamento das baratas as 
leva a ter contato com as mais 
diversas substâncias, inclusi-
ve, ingerindo muitas delas.

Isso significa que suas 
secreções e a saliva, como já 
dito, podem fazer com que 
você tenha reações alérgicas 
mais ou menos fortes, depen-
dendo de uma série de fato-
res.

Como eliminar 
baratas
Uma receita que envolve 

farinha de trigo, açúcar, quei-
jo ralado, cebola e ácido bóri-

co, faz uma massa que é pare-
cida com um pão. Colocar as 
bolinhas  como iscas em locais 
longe do alcance de crianças 
e animais domésticos. Com as 
iscas, as baratas morrem den-
tro de dois a três dias.

 
Receita
150g de Ácido Bórico ( 

encontrado em farmácias)
1kg de farinha de trigo
150g de açúcar (refinado 

ou cristal)
100g de queijo ralado
100g de leite em pó
2 cebolas grandes
100ml de água

Modo de fazer
Colocar no liquidificador 

a água, as cebolas descas-
cadas e picadas, o açúcar, o 
queijo ralado e o leite em pó e 
bater até triturar as cebolas. 
Despejar a mistura na bacia, 
adicionando o ácido bórico e 
mexendo até o ácido dissolver 
na mistura. Esse procedimen-
to deve ser feito com luvas 
para evitar o contato prolon-
gado com o ácido bórico.

Aos poucos, adicionar a 
farinha de trigo, de modo a 
formar uma massa com con-
sistência semelhante ao da 
massa de pão. Essa massa de 
ácido bórico terá cerca de 2 
kg e deve ser acondicionada 
em saco plástico transparente 
e posteriormente colocada na 
caixa de isopor. Nessas condi-
ções, a isca pode durar de 3 a 
4 dias, ou mais.

Excesso de água da chuva na 
horta e jardim! O que fazer?

morte lenta por mal-nutrição 
e asfixia.

O excesso e presença 
constante de umidade no solo 
são as condições ideais para 
a proliferação de fungos e  o 
aparecimento de doenças co-
muns como o míldio, oídio 
etc.

Que fazer?
A melhor medida que 

pode tomar em quase todos 
os casos é a prevenção. Se o 
terreno permitir, cultivar e 
planear a horta com canais 
de drenagem em pontos me-
nos elevados do terreno para 
fazer com que as águas em 
excesso fluam até esses canais 
para que a maior quantidade 
seja drenada com facilidade. 
Pode também utilizar plásti-
cos biodegradáveis ou outros 
materiais mais ecológicos para 
cobrir e oferecer alguma pro-
teção às suas plantas.

Mas cuidado que pode 
criar o  efeito estufa  e podem 
também preservar a umidade 
quando  voltar o sol, portanto 
logo que as chuvas parem reti-
re as  coberturas temporaria-
mente para permitir uma me-
lhor evaporação da umidade.
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As flores da rosa mosque-
ta são brancas e rosadas, às 
vezes apresentam coloração 
amarela. Quando as pétalas 
caem, a rosa mosqueta produz 
um fruto de cor avermelhada 
na forma oval de aproximada-
mente 1,5 cm a 3 cm de diâ-
metro. 

Óleo de rosa 
mosqueta
Um produto extraído da 

rosa mosqueta muito utiliza-
do na indústria cosmética é o 
óleo de rosa mosqueta. Assim 
como o chá da casca da plan-
ta, o óleo de rosa mosqueta é 
bastante utilizado pelas suas 
propriedades benéficas à saú-
de.

A extração do óleo de 
rosa mosqueta pode ser feita 
por prensagem de sementes 
a frio ou por solvente, porém 
é importante utilizar semen-
tes com baixa umidade para 
um maior rendimento. Ele 
possui grande quantidade de 
ácidos graxos (ácido oleico e 
linoleico ou ômega 9 e ôme-
ga 6, respectivamente) e altas 
concentrações de vitaminas 
A, C,B1,B2, E e K e minerais 
como potássio, cálcio, sódio, 
ferro, magnésico e fósforo).

Ingredientes
1/2 xícara (chá) de óleo
1/2 xícara (chá) de alho
5 dentes de alho
12 pimentas ou pimenta a 

gosto (quanto mais, mais for-
te fica)

Você sabe o que é bolo 
frito? É um lanche típico do 
nordeste muito consumido 
no café da manhã, prático de 
ser preparado e supergosto-
so! Feito com poucos ingre-
dientes, essa delícia é perfeita 
para acompanhar uma boa 
xícara de café. Primo distante 
da chipa, o bolo frito compar-
tilha algumas semelhanças 
com essa outra receita. 

Ingredientes

Molho de pimenta caseiro delicioso
 Como fazer
Bata tudo no liquidifica-

dor. 
Acrescente para decorar 

3 pimentas inteiras e quatro 
folhas de louro

Bolo frito: aprenda a fazer essa receita simples
2 xícaras (chá) de tapioca
1/2 copo de leite
1 ovo
sal a gosto
1 e 1/2 colher de marga-

rina/manteiga

Modo de preparo
Coloque a tapioca den-

tro de um recipiente redon-
do e reserve. Enquanto isso, 
esquente o leite com a man-
teiga/margarina até levantar 
fervura. Despeje o leite já 

quente e misturado na tapio-
ca reservada. Misture tudo 
muito bem com o auxílio de 
uma colher grande e coloque 
sal a gosto.

Você pode adicionar ou-
tros temperinhos e até um 
pouquinho de queijo. Colo-
que o ovo e misture nova-
mente muito bem. Deixe tudo 
esfriar um pouco e use a mão 
para sovar a massa que vai 
começar a se formar. Amasse 
e misture até virar uma mas-
sa homogênea, consistente e 
que não grude nas mãos. Tire 
um pedaço e faça tirinhas, 
depois enrole as tiras como 
uma trança de duas partes. 
Esquente 3 xícaras de óleo 
em fogo alto. Quando o óleo 
estiver bem quente, coloque 
os bolinhos dentro para fritar.

Dica: o óleo precisa estar 
bem quente para que o bolo 
frito não estoure! Por isso, fi-
que ligado para não acontecer 
nenhum acidente. Você tam-
bém pode tampar um pouco a 
panela enquanto eles fritam. 
Deixe dourar de todos os la-
dos e escorra no papel-toalha.

Sirva quentinho com café!

Óleo de rosa mosqueta: 
benefícios e para que serve

Benefícios do óleo 
de rosa mosqueta
Um compilado de estudos 

científicos feito pela Universi-
dade de Brasília mostrou que 
o uso de óleo de rosa mosque-
ta é significativamente bené-
fico para a saúde, confirman-
do o saber popular.

Os estudos mostraram 
que o óleo de rosa mosqueta 
possui alto poder de trata-
mento de feridas abertas e ci-
catrizes, mesmo na prepara-
ção pré-operatória de feridas.

Os estudos também con-
firmaram o alto poder antio-
xidante do óleo de rosa mos-
queta e seu potencial como 
agente na prevenção de do-
enças cardiovasculares e até 
mesmo do câncer.

Quando ingerido via oral, 
de acordo os estudos, suas 
propriedades anti-inflamató-
rias ajudam na diminuição da 
dor de inflamação das articu-
lações causadas por osteoar-
trite.

Segundo um dos estudos, 
pacientes com úlceras varico-
sas, úlceras pós-traumáticas, 
eczemas de contato e feridas 
pós-cirúrgicas apresentaram 
cicatrização até 29 dias antes 
que outros pacientes que não 
utilizaram o óleo.

Na área de cosmética, o 
óleo de rosa mosqueta tam-
bém serve como atenuante de 
rugas, marcas de expressão e 
envelhecimento.

Por ter tantos benefícios 
ele é indicado como ingre-
diente alimentar e agente na 
medicina popular, principal-
mente por não apresentar 
efeitos colaterais como alguns 
medicamentos sintéticos con-
vencionais.

Óleo de rosa 
mosqueta na saúde
Por apresentar proprie-

dades terapêuticas, o óleo de 
rosa mosqueta pode ser usa-
do no corpo, nos cabelos e 

nas unhas quebradiças. Seus 
componentes são muito po-
derosos e eficientes no trata-
mento de manchas de acnes 
e manchas causadas pelo sol, 
estrias e cicatrizes. Esses 
componentes atuam na fase 
proliferativa da cicatriz, pro-
tegendo as novas células que 
serão reconstruídas.

No entanto, o óleo de rosa 
mosqueta não deve ser utili-
zado em peles com acne, pois 
sua oleosidade poderá agra-
var os problemas se usado em 
grandes concentrações. Utili-
ze o óleo de rosa mosqueta em 
peles já livres de cravos e espi-
nhas. Para tratar acnes, opte 
pelo óleo essencial melaleuca.

O óleo de rosa mosqueta 
também possui um excelente 
poder de hidratação para a 
pele ressecada, recuperando a 
textura natural e proporcio-
nando brilho e elasticidade. 
O poder de hidratação do óleo 
de rosa mosqueta também 
serve para hidratar cabelos 
secos e danificados. Pode ser 
usado puro ou misturado em 
cremes e xampus ou em ou-
tro óleo vegetal, como o óleo 
amêndoas doces, potenciali-
zando sua propriedade hidra-
tante.

O óleo de rosa mosque-
ta também serve como in-
grediente para fazer sabão e 
sabonetes caseiros e óleo de 
massagem, devido à sua pro-
priedade emoliente. Mas o 
principal uso deste óleo é no 
tratamento de estrias, ele di-
minui visivelmente a aparên-
cia dessas marcas, se usado 
continuamente. O óleo deve 
ser aplicado no local, mas-
sageando até total absorção. 
Aplicando duas vezes ao dia, 
os resultados serão notados 
entre quatro e oito semanas.

Mas o ideal é utilizá-lo na 
forma 100% pura, pois alguns 
produtos podem conter com-
postos nocivos que prejudi-
cam a saúde da pele, como os 
parabenos.


