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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 ja-
neiro  foi  marcada por panca-
das de chuvas diárias totalizan-
do 63,4 mm, de acordo com a 
estação meteorológica da Em-
brapa Uva e Vinho. O volume  
registrado na primeira semana 
foi muito maior que o observa-
do nas últimas duas semanas de 
dezembro,que somaram 48,6 
mm.

A umidade do solo bastan-
te alta  prejudica o revolvimen-
to e preparo do solo nas áreas 
de olerícolas do município, as-
sim como o trânsito do maqui-
nário agrícola, que conta com 
estradas não restauradas para o 
escoamento da safra das frutas 
da época: uva, pêssego, ameixa.

Frutas de caroço
Segundo técnicos da Ema-

ter, a colheita das variedades 
tardias de pêssego (Chiripá 
Vermelho, Barbosa e Eragil)  
foi finalizada com razoável ín-
dice de perda, por causa das 
constantes chuvas, por ataque 
da mosca-das-frutas e ocor-
rência da podridão-parda. Já a 
colheita das variedades tardias 
de ameixa (Letícia e Angeleno) 
, está em andamento, por mais 
uma ou duas semanas.

Uvas
Os vinhedos localizados em 

locais de maior altitude e com 
variedades mais tardias, segun-
do o acompanhamento dos téc-
nicos da Embrapa, têm recebi-
do tratamentos fitossanitários 
para controle de podridões do 
cacho (botrytis e glomerella) e/

Janeiro com muita chuva prejudicou a qualidade 
das uvas, mas fevereiro promete menos calor

ou para o míldio - isto quando 
a umidade do solo permite o 
trânsito de máquinas.

Já nos locais de menor al-
titude, os técnicos da Emater  
revelam que os viticultores têm 
antecipado a colheita de algu-
mas variedades em virtude do 
excesso de chuva que” tem le-
vado ao rachamento de bagas e 
ocorrência de podridões”, pre-
judicando os teores de açúcares 

ideais.  As variedades em ma-
turação de cachos compactos 
como as uvas Proseco, Couderc 
Tinto e Jacquez têm apresen-
tado  reflexos do excesso de 
chuva.

Nesta semana intensifica a 
colheita das variedades Niága-
ras, Isabel Precoce, BRS Viole-
ta, Bordô, Prosecco, Chardon-
nay, Riesling e Pinot Noir.

Os viticultores se mostram 

preocupados com o valor a ser 
recebido pelo quilo da uva, pois 
comentários indicam que viní-
colas pagarão pela graduação 
da uva - inclusive pela Bordô 
variedade outrora disputada. 
A Niágara comercializada in 
natura tem mantido bom pre-
ço: R$ 2,50 a 3,00/kg. As uvas 
finas de mesa em início de co-
lheita  têm alcançado preços 
entre R$ 5 a 6,0/kg.

Fevereiro 
menos quente
Para o Instituto Nacional 

de Meteorologia (Inmet) os fa-
tores que levaram à elevação 
da temperatura no mês de ja-
neiro, perderão influência e as 
próximas semanas devem ser 
marcadas por temperaturas 
altas, mas dentro das médias 
históricas.

O tempo quente no Sudes-
te é consequência do bloqueio 
da frente fria que vinha do Sul 

e que normalmente provocava 
chuvas na região. Entretanto, 
esse bloqueio perdeu força nes-
te fim de semana, facilitando as 
chuvas e, consequentemente, 
temperaturas mais amenas.

Notícia falsa
As temperaturas elevadas 

foram aproveitadas para a dis-
seminação de desinformação. 
Mensagens circularam alegan-
do que em fevereiro haveria 
uma forte onda de calor. Com 
base nas previsões do órgão 
de amenização das sensações 
térmicas, o Instituto Nacional 
de Meteorologia divulgou uma 
nota esclarecendo que esses 
conteúdos não têm base.

Segundo o órgão, o tex-
to veiculado recentemente nas 
redes sociais “não possui qual-
quer fundamento técnico/cien-
tífico e nenhuma base de estudo 
ou pesquisa climatológica ou de 
previsão climática”.

A primeira semana de janeiro foi de chuvas intensas, representando mais de 50% da média mensal

Os viticultores têm antecipado a colheita de algumas variedades, em locais de menor altitude ,em virtude do 
excesso de chuva que tem propiciado rachamento de bagas e ocorrência de podridões
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A Comunidade São Luiz, 
realizou no último sábado dia 
28, uma missa de ação de gra-
ças e homenagens alusivas aos 
66 anos da construção da Igreja 
daquela localidade.

A missa foi Presidida pelo 
Vigário Geral da Diocese de 
Caxias do Sul, Padre Jairo 
Gusbert e pelo Padre Valdir 
da Paróquia São Roque. Além 
da comunidade, participaram 
o Comandante do 6º Batalhão 
de Comunicações do Exército, 
Coronel Lúcio Guerra e o Ca-
pitão Rodrigo representando 
o Comandante do 1º Batalhão 

Missa de ação de graças pelos 66 anos da Igreja de São Luiz

mentos, o 1º Batalhão Ferrovi-
ário além de construir a Igreja, 
trouxe para a comunidade, a 
energia elétrica por geradores, 
médicos, enfermeiros, trans-
porte e o cinema.

Sacerdotes e personalida-
des importantes da comunida-
de, bem como o poder executivo 

também foram homenageados. 
Em abril desse ano, a co-

munidade São Luíz comemora 
120 anos de história.

Nossos agradecimentos aos 
casais Cedenir e Rosane Postal, 
Marcelo e Ariele Postal pela 
organização do evento e a todos 
os envolvidos.

Na terceira semana de ja-
neiro o produtor de uvas  do 
distrito de Tuiuty, Adelino 
Tomasi deu início a colheita da 
variedade Bordô. Tomasi está 
tendo uma boa colheita, ape-

Auri e Diva Flamia agri-
cultores da linha Ferri, no dis-
trito de Tuiuty estão e plena 
colheita. A família possui 16 
hectares de plantação de uva 
e a safra, deverá alcançar 200 
toneladas. Entre os cultivares 
estão Isabel, Lorena, Bordeaux 
e Niágara. 

Neste a no apesar da varie-
dade Lorena ter apresentado 
baixa qualidade, principalmen-
te pela presença da prodridão 
que atacam os cachos depois 
do “rachamento das bagas”  em 
consequência  das frequentes 
chuvas do mês de janeiro, o ca-
sal de agricultores Auri e Diva 
Flâmia  confiantes  com esta 
safra. 

Depois de um processo de 
cinco anos, o casal Auri e Diva 
Flâmia, moradores da Linha 
Ferri, em Tuiuty, conquis-
tou o primeiro certificado de 
agroindústria de vinho colonial 
do país (Piccola Cantina). Isto 
significa que pode vender le-
galmente o vinho artesanal em 
feiras e na propriedade. Antes 
do certificado o vinho era pro-
duzido apenas para consumo 
próprio. Depois da adequação 
que teve um custo superior a 
R$70 mil, a pequena vinícola 
familiar, recebeu obras e com-
pra de maquinário moderno 
além de implantar tratamento 
de efluentes de água, entre ou-
trosentre outras benfeitorias, 
a vinícola tem capacidade de 
produção de 20 mil litros de vi-
nho por ano.

Apesar do janeiro chuvoso, 
uvas com boa graduação

sar da incidência de granizo em 
sua propriedade no início de 
novembro. O produtor colheu 
uvas saudáveis e de boa gradua-
çao alcoólica, apesar do janeiro 
chuvoso.

Linha Ferri em plena colheita

Ferroviário do Exército, hoje 
instalado em Lages- SC. 

Em sua homilia, o Vigário 
Geral lembrou da história da 
comunidade São Luíz e o quan-
to os momentos em que as fa-
mílias se reuniam para o tradi-
cional filó nos faz sorrir e sentir 
saudades. Padre Jairo Gusbert, 
elogiou as características de 
um povo batalhador e de mui-
ta fé, que fez mover montanhas 
observando o quanto é impor-
tante saber onde se quer che-
gar com a fé “uma comunidade 
precisa de determinação, união 
e personalidade para seguir 

crescendo, mas se não tiver fé, 
não vai a lugar algum” conclui 
o sacerdote. 

Após a comunhão, o 1º Ba-
talhão Ferroviário, que teve pa-
pel fundamental na construção 
da Igreja da comunidade, como 
no desenvolvimento da mesma, 
recebeu uma homenagem “ 
para nós é um orgulho imenso 
saber que a comunidade lem-
bra com grande carinho das 
benfeitorias que o 1º Batalhão 
Ferroviário do Exército pôde 
deixar na época em que esteve 
aqui. Por isso, digo que é uma 
honra pra mim, não só como 
militar e como representante 
do Batalhão, mas como pessoa 
por estar aqui recebendo essa 
linda homenagem” disse Capi-
tão Rodrigo, representante do 
1º Batalhão Ferroviário de La-
ges- SC. 

Após a missa, a comunida-
de prestigiou uma exposição de 
fotos, objetos, documentos an-
tigos e também a apresentação 
de um documentário trazendo 
boas recordações. De acordo 
com escrituras antigas e docu-

Produção em 2018
Auri Flâmia afirma que, 

apesar do limite de produção 
ser 20 mil litros, em 2018  pro-
duziu 16 mil litros da bebida 
“Mas em 2019 já alcançaremos 
o limite”, enfatiza. O agricultor 
comemora o certificado. “Foi 
uma grande felicidade recebê-

-lo. Lutamos muito para isso. 
Quando achávamos que estava 
tudo pronto, vinha mais uma 
coisa para acrescentar”, relem-
bra. Além de aumentar a pro-
dução, Flâmia ainda pretende 
investir em uvas finas para pro-
duzir vinhos igualmente finos, 
tal como a moscato.

A variedade Lorena apresentou baixa qualidade, principalmente pela 
presença da prodridão que atacam os cachos depois do “rachamento 
das bagas”

Adelino Tomasi deu início a colheita da variedade Bordô.
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Resistência a doenças, 
adaptação às condições climá-
ticas específicas de regiões de 
clima temperado e qualidade 
da fruta com alta produtividade 
são as principais vantagens que 
Patrícia Ritschel e João Dimas 
Garcia Maia, coordenadores do 
Programa, destacam nas novas 
cultivares desenvolvidas espe-
cialmente para as regiões de 
clima temperado.

BRS Melodia 
a nova opção de 
uva de mesa sem
semente da
Embrapa
O sabor especial de mix de 

frutas vermelhas, caracterís-
tico da cultivar BRS Melodia, 
vai conquistar os consumidores 
que buscam um sabor diferen-
ciado, aposta João Dimas Gar-
cia Maia, um dos melhoristas 
responsável pelo desenvolvi-
mento da variedade. Ele co-
menta que essa cultivar rosada 
sem sementes atende a deman-
da dos viticultores da Serra 
Gaúcha, que não conseguiam 
produzir a cultivar importada 
Crimson Seedless.

Cultivada com o uso de co-
bertura plástica e com o manejo 
correto, garante-se uma pro-
dutividade 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 destaca que deve 
ser feito o raleio e o desponte 
dos cachos. Por apresentar ca-
chos menores, o manejo de ca-
chos da ‘BRS Melodia’ é mais 
fácil, quando comparada com 
as cultivares do Grupo Itália. 
O emprego de giberelina é fun-
damental para garantir o ta-
manho das bagas adequado às 
uvas de mesa. “Caso o viticultor 
quiser uma cor rosada intensa, 
deve-se aplicar ácido abscísico 
no início da maturação”, reco-
menda Maia.

Com melhoramentos genéticos, Embrapa lança 
duas novas duas novas cultivares
Nesta sexta-feira, na sede da Embrapa Uva e Vinho, estará sendo apresentadas novidades do Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil. Duas 
novas cultivares  uma para mesa, a BRS Melodia, e outra para vinho, a BRS Bibiana, além das recomendações de cultivo das cultivares BRS Vitória e BRS Isis 
para a Serra Gaúcha

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

para o cultivo em regiões de cli-
ma tropical, as cultivares BRS 
Isis e BRS Vitória atraíram a 
atenção dos produtores da Ser-
ra Gaúcha. “Eles acompanha-
ram o avanço da área plantada 
no Vale do São Francisco e o 
sucesso que elas estão fazen-
do, tanto no Brasil, como no 
exterior. Diversos produtores 
começaram a plantar e pediam 
nossa ajuda para ajustarmos o 
manejo, pois queriam também 
oferecer essas cultivares dife-
renciadas na Serra Gaúcha”, 
relata Patrícia.

Para atingir esse objetivo, 
foi dado início a um trabalho 
conjunto, envolvendo os técni-
cos da Embrapa e os produto-

res da região para adaptação 
do manejo. “Depois de diversos 
experimentos, foram elabora-
das as recomendações técnicas 
que irão garantir a produção 
em sistema de cultivo protegido 
das cultivares BRS Isis e BRS 
Vitória”, anuncia Roque Zílio, 
técnico que atua há mais de 25 
anos no Programa de Melho-
ramento “Uvas do Brasil”. Ele 
destaca que os produtores têm 
escolhido a ‘BRS Vitória’ pelo 
seu sabor diferenciado e pre-
cocidade. Já a ‘BRS Isis’, por 
apresentar um ciclo mais longo, 
possibilita que o produtor con-
siga ampliar a oferta de uvas e 
distribuir melhor a mão-de-o-
bra 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 cacho, realizado 
para obtenção de cachos me-
nores e menos compactos. Se-
guindo estas recomendações, 
os produtores conseguirão uvas 
com maturação e coloração 
mais uniformes, além de uma 
concentração maior de açúca-
res deixando-as mais doces e 
saborosas.

‘BRS Bibiana’
É a mais nova cultivar que, 

ao lado das cultivares Moscato 
Embrapa, BRS Lorena e BRS 
Margot, compõem a linha de 
cultivares resistentes a doen-
ças. A ‘BRS Bibiana’ apresenta 
reação intermediária ao míldio 
e ao oídio. Com a elevação do 
conteúdo de açúcares, ao final 
do ciclo, deve-se redobrar os 
cuidados relacionados à podri-
dão da uva madura. Estas do-
enças podem ser controladas 
com o uso dos tratamentos con-

vencionalmente utilizados para 
o cultivo de ‘BRS Lorena’.   É 
resistente à podridão ácida e à 
podridão cinzenta, causada por 
Botrytis. Os vinhos remetem 
aos produtos elaborados com 
uvas europeias, mas com um 
custo de produção reduzido por 
exigir menos tratos culturais.

 A ‘BRS Bibiana’ apresen-
ta cachos soltos, o que evita as 
podridões.  Para a obtenção de 
boa   produtividade, recomen-
da-se a realização de poda mis-
ta, deixando-se todas as varas 
possíveis para a produção e não 
apenas 5-6, como normalmen-
te praticado na Serra Gaúcha”, 
esclarece a melhorista.

Outro grande diferencial 
da nova cultivar é o potencial 
de atingir um elevado conteú-
do de açúcares, mesmo em anos 
com condições adversas de cli-
ma. “Para essa cultivar não tem 
tempo ruim. A safra sempre vai 
ser boa, permitindo a elabora-
ção de vinhos com qualidade”, 
antecipa Patrícia

BRS Melodia, Uva de mesa sem sementes, com sabor diferenciado de mix de frutas vermelhas,   atende a demanda dos viticultores da Serra Gaú-
cha, que não conseguiam produzir a Crimson Seedless. BRS Bibiana  cultivar resistente à doenças, com cachos soltos que evita as podridões, com 
potencial de atingir  elevado conteúdo de açúcares, mesmo em anos com condições adversas de clima,resistente à podridão ácida e à podridão 
cinzenta
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Combate a pele 
ressecada
O óleo de rícino contribui 

com uma melhor hidratação 
da pele, colaborando princi-
palmente em casos em que o 
aspecto da pele está resseca-
do e envelhecido. Muitas ve-
zes, uma pele ressecada apre-
senta irritação, nesses casos, 
o óleo de rícino também pode 
ser muito benéfico.

Ajuda no 
tratamento da 
caspa
As propriedades anti-

fúngicas do óleo de rícinio, 
contribuem para a limpeza 
do couro cabeludo, o que por 
sua vez, ajuda no combate a 
caspa.  A oleosidade excessi-
va também é um aspecto no-
tavelmente melhorado com o 
uso do óleo.

Mantém a 
pele hidratada
Para quem já tem uma 

boa pele ou deseja melhorar 
a pele ressecada, o óleo de 
rícino, cria uma película na 
pele, fazendo com que ela não 
perca tanta água como nor-
malmente, mantendo-se as-
sim, mais hidratada. Além de 
ser uma boa opção para quem 
tem pele oleosa.

Auxilia no 
combate ao acne
Por possuir efeito ads-

tringente, o óleo de rícino 
promove a redução da proli-
feração bacteriana, que pode 
ser uma das causas de acne, 
um problema que atinge e 
incomoda diversas pessoas. 
Ainda mais,  este óleo tem 
comedogenicidade nível 1, 
o que favorece o seu uso por 
quem possui sinais de acne ou 
a pele oleosa.

É um laxante natu-
ral

Por estimular o sistema 
intestinal, o óleo de rícino 
geralmente é uma das reco-
mendações ao tratar-se de 
constipação. Ele é conside-
rado um laxante natural, por 
essa razão, o cuidado deve ser 
redobrado com as doses in-
geridas, não se esquecendo 
jamais de obter a orientação 
médica adequada para o seu 
caso.

Melhora o 
aspecto das estrias
Acredita-se que por cau-

sa de seus componentes van-
tajosos, especialmente no que 
diz respeito a pele, o óleo de 

Aipo/salsão, é uma ótima 
receita para ajudar a controlar 
a pressão:

Ingredientes
1 talo de aipo
1 litro de água

Modo de preparo
Corte o talo em vários pe-

daços e leve para ferver em 1 
litro de água.

Espere esfriar e consuma 
ao longo do dia.

Aipo para controlar a pressão alta

12 benefícios do óleo de rícino para a saúde

rícino tem um potencial favo-
rável para quem deseja me-
lhorar o aspecto das estrias, 
principalmente as averme-
lhadas. Não se esqueça, ele 
apenas contribui para me-
lhorar o aspecto, por isso, as-
sim como em outros casos, é 
importante aliar seu uso com 
um tratamento médico.

Além de contribuir para 
melhorar o aspecto das es-
trias avermelhadas, o óleo de 
rícino auxilia também para o 
aspecto da celulite. É impor-
tante observar que ele não 
resolve o problema, mas aju-
da a melhorar a aparência da 
pele, especialmente por suas 
propriedades hidratantes.

Contribui no 
crescimento capilar
Em seus componentes, o 

óleo de rícino contem agen-
tes que contribuem com que 
as cutículas capilares sejam 
seladas, conferindo assim um 
aspecto mais sedoso e afas-
tando o ressecamento. Dessa 
forma, o cabelo fica mais en-
corpado e brilhoso. Além dis-
so, ele pode ser utilizado em 
umectações noturnas ou hi-
dratações para promover um 
maior cuidado com o couro 
cabeludo e um melhor cresci-
mento capilar.

Ainda mais, para forta-
lecer os fios, o óleo de ricino 
também pode se tornar um 
ótimo aliado, favorecendo um 
crescimento mais saudável, 
até mesmo em casos de uso 
de química ou cabelos tingi-
dos. Para isso, ele pode ser 

usado puro ao longo dos fios 
ou misturado com máscaras 
de hidratação.

Colabora no 
tratamento de 
inflamações
O óleo de rícino também 

pode ser utilizado para elabo-
rar massagens que promovam 
o relaxamento com o objeti-
vo de amenizar inflamações. 
Dessa forma, ele se torna um 
grande aliado também para o 
alívio de dores musculares e 
nas articulações.

Ameniza coceiras 
no couro cabeludo
O óleo de rícino ajuda a 

amenizar a descamação do 
couro cabeludo, o que tam-
bém evita coceiras e o apa-
recimento das pequenas cas-
quinhas brancas. O ideal é 
complementar o tratamento 
indicado pelo dermatologista 
com o óleo.

Possui ação 
cicatrizante
A vitamina E presente no 

óleo de rícino, contribui com 
a cicatrização. Especialmente 
por ter forte ligação com uma 
melhor hidratação da pele, 
por isso que este óleo é um 
grande aliado ao tratar-se de 
saúde e estética.

Ajuda no 
tratamento 
das micoses
As micoses são causa-

das geralmente por fungos e 
geralmente são muito resis-
tentes a tratamentos. No en-
tanto, o óleo de rícino possui 
propriedades antifúngicas, o 

que é muito vantajoso para 
evitar ou ser complementar 
no tratamento de complica-
ções causadas por fungos.

É benéfico para 
as cutículas
Apesar de muitas pessoas 

optarem por tirar as cutícu-
las, essa pele protege a base 
da unha. A película proteto-
ra criada pelo óleo de rícino, 
ajuda a hidratar também as 
cutículas, o que por conse-
quência, faz com que sua 
função de proteger as unhas, 
seja aprimorada. Em alguns 
casos, pode até mesmo con-
tribuir com o fortalecimento 
das unhas.

Dicas
É importante lembrar 

que não se recomenda passar 
o óleo de rícino diretamente 
na pele, ele pode ser mistura-
do com um creme. Já no ca-
belo, e possível aplicar o óleo 
no couro cabeludo e massa-
gear, não se esqueça sempre 
de tirar para que ao invés de 
trazer vantagens o resultado 
seja ao contrário. Outro fator 
importante, é que a exposição 
ao sol após o uso do óleo tam-
bém não é recomendada.
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Geral

Um dos métodos mais 
certeiros para enraizameto 
de rosas,  é com a folha da 
babosa. corte o galho mais 

Como enraizar rosas na babosa
grosso de sua roseira, poe a 
ponta também e tire as fo-
lhas.

Introduza o galho num 

pedaço de babosa, e enterre. 
Dilua, para ajudar no enrai-
zamento, um comprimido de 
Beneum ( vitamina B) em um 

litro de água e regue o vaso, 
deixando a terra sempre 
úmida, mas não encharcada. 
O Beneum ajuda o enraiza-

mento.
 Dentro de 30 dias já es-

tará enraizado e a parti de 90 
dias  inicia o florescer.

Corte a babosa e introduza o galho mais grosso que você cortou de sua roseira

Depois de colocar o galho na babosa,  enterrre no vaso

Além de componentes que ajudam a enraizar, a folha da babosa  ajuda a hidratar, mas 
mesmo assim  tem que regar o vaso

Também utilize um comprimido de Beneum (vitamina B) para um litro de água que é muito 
bom para ajudar a enraizar

Em um mês já vai estar  brotando e em 90 dias já vai estar florindo

90 dias o enraizamento
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Molhadinho e saboroso, é per-
feito para festas de aniversário. 
Rendimento: 10 porções
Dificuldade: fácil

Ingredientes
4 ovos
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de óleo
1 e 1/2 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de chocolate em 
pó
2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha 
de trigo
1 colher (sopa) de fermento em 
pó
Margarina e farinha de trigo 
para untar e enfarinhar
2 xícaras (chá) de coco ralado

Recheio

Com uma mudança sutil na 
fórmula do plástico, que per-
mite substituir o petróleo pela 
pedra calcária, um grupo de 
empreendedores chilenos con-
seguiu fabricar sacos plásticos 
e de tecido reutilizáveis solúveis 
em água e que não contami-
nam.

Roberto Astete e Cristian 
Olivares, começam a fazer ex-
perimentos para fabricar um 
detergente biodegradável, mas 
acabaram encontrando a fór-
mula química à base de PVA 
(álcool polivinílico, solúvel em 
água) e que substitui os deri-
vados do petróleo, responsáveis 
pela alta durabilidade dos plás-
ticos que se integrou à cadeia 
alimentar de animais marinhos 
e responsáveis pela deteriora-
ção do meio ambiente.

“É como fazer pão”, acres-
centa. “Para fazer pão é preciso 
farinha e outros ingredientes. 
Nossa farinha é de álcool de 
polivinil e outros componentes, 
aprovados pela FDA (agência 
americana reguladora de ali-

Receita de bolo prestígio gelado

1 lata de leite condensado
1 xícara (chá) de coco ralado
2 colheres (sopa) de manteiga
1/2 xícara (chá) de creme de 
leite

Calda
4 colheres (sopa) de achocola-
tado em pó
3 colheres (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de manteiga
1/2 xícara (chá) de leite

Modo de preparo
Para a massa, bata no li-

quidificador os ovos, o açúcar, o 
óleo, o leite, o chocolate, a fari-
nha e o fermento até homoge-
neizar.Despeje em uma fôrma 
de 25cm x 35cm untada e enfa-
rinhada, e leve ao forno médio, 

preaquecido, por 30 minutos 
ou até assar e dourar.

Deixe esfriar, desenforme 
e corte ao meio no sentido do 
comprimento.Para o recheio, 
leve uma panela ao fogo médio 
com o leite condensado, o coco 
e a manteiga, mexendo até en-
grossar.

Desligue e misture com o 
creme de leite.Coloque uma 
parte do bolo em uma travessa, 
espalhe o recheio e cubra com 
a outra parte do bolo.Leve to-
dos os ingredientes da calda ao 
fogo médio, mexendo sempre 
até engrossar levemente.

Regue sobre o bolo, cubra 
com o coco e corte em pedaços.

Embrulhe, um a um, em 
papel-alumínio e leve à geladei-
ra por 4 horas antes de servir.

Chilenos criam sacos plásticos solúveis 
em água e que não poluem

mentos, medicamentos, cos-
méticos, aparelhos médicos, 
produtos biológicos e derivados 
sanguíneos), que nos permitiu 
ter uma matéria-prima para 
fazer diferentes produtos”.

Diante de jornalistas, os 
dois demonstraram a solubili-
dade imediata de suas sacolas 
plásticas em água fria ou de 
bolsas de tecido reutilizáveis 
em água quente. O que fica na 
água é carbono, assegura As-
tete, o que os exames médicos 
realizados demonstraram que 
não tem nenhum efeito no cor-
po humano.

Reciclagem 
doméstica
“A grande diferença entre 

o plástico tradicional   e este é 
que ao invés de ficar por 150 e 
até 500 anos no meio ambiente 
e o  novo  demora apenas cinco 
minutos. A fórmula encontrada 
permite “fazer qualquer mate-
rial plástico”, razão pela qual 
já estão trabalhando na produ-

ção de materiais como talheres, 
pratos e embalagens.

E quando chove, como as 
compras chegam em casa? Os 
fabricantes podem programar 
a temperatura à qual tanto os 
sacos plásticos como os de lixo 
se dissolvem no contato com a 
água.

Outra vantagem das sacos 
é que são antiasfixia, uma cau-
sa importante de mortalidade 
infantil, pois se dissolve em 
contato com a língua ou as lá-
grimas. 

Com a produção maciça, 
que pode ser feita nas mes-
mas empresas que fabricam os 
plásticos convencionais – bas-
ta apenas alterar a fórmula -, 
o preço de seus produtos pode 
ser similar ao dos atuais.

Em um mundo onde em 
2014 foram fabricadas 311 mi-
lhões de toneladas de plástico e 
se nada mudar, em 2050, serão 
produzidas 1,124 bilhão de to-
neladas, esta é uma notícia pro-
missora.

Há alguns anos ouvimos 
falar que o número de abelhas 
pelo mundo tem diminuído 
consideravelmente. Algumas 
delas já fazem parte de listas 
de espécies ameaçadas de ex-
tinção, por causa de diferen-
tes fatores, provocados ou não 
por ação humana. Por que isso 
seria tão prejudicial às nossas 
vidas?

Como você deve saber, as 
abelhas são um agente poli-
nizador, que ajudam diversas 
plantas a se reproduzir. E são 
a espécie mais importante para 
esse aspecto fundamental do 
equilíbrio da vida na Terra.

Elas polinizam mais de 70 
das 100 plantas que servem de 
alimento para nós, impactando 
90% da produção de comida do 
planeta.

Outros animais, como pás-
saros, morcegos e borboletas, 
até espalham o pólen por aí, 
mas é mais por acaso, já que 
o material gruda neles quan-
do se aproximam para sugar 
o néctar. As abelhas precisam 
do pólen para alimentar suas 
larvas, então estão sempre em 
busca do material, e acabam 
espalhando-o por aí.

Se as abelhas realmente 
forem extintas, a produção de 
alimentos vai enfrentar difi-
culdades drásticas. Maçãs, ce-
nouras, berinjela, alho, cebola, 
manga e melão são alguns dos 
vegetais que provavelmente 
chegariam perto de desapare-

Por que a extinção das abelhas 
pode acabar com a humanidade?

cer.
Os humanos não seriam 

os únicos afetados. Diversos 
animais também dependem de 
vegetais para se alimentar, e a 
escassez comprometeria toda 
a cadeia alimentar. Animais 
herbívoros poderiam morrer 
por falta de comida, afetando 
também os animais carnívoros.

A oferta de carnes e la-
ticínios também seria rigo-
rosamente afetada, já que os 
animais teriam menos acesso 
aos alimentos. Os preços da 
comida em geral tenderiam a 
subir, dificultando o acesso, e 
uma crise econômica no setor 
da produção de alimentos seria 
difícil de contornar.

A extinção das abelhas 
também prejudicaria o acesso 
a vestimentas, já que o algo-
dão depende delas para se re-
produzir. As roupas ficariam 
mais caras, e depender de te-
cidos sintéticos não seria uma 
boa ideia, especialmente para 
quem mora em regiões tropi-
cais.

Entre os fatores apontados 
para a diminuição do número 
de abelhas estão o aumento ex-
ponencial do uso de pesticidas, 
mudanças climáticas e uma 
espécie de parasitas que mata 
abelhas jovens e adultas.

Especialistas de vários pa-
íses tem discutido maneiras de 
contornar o problema antes 
que seja tarde demais. Isso é 
preocupante!


