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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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Começou na segunda-fei-
ra (18), a segunda turma do 
Programa Aprendiz Coope-
rativo Do Campo, na Vinícola 
Aurora. Criado pelo Sescoop 
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo), 
o programa propõe aulas prá-
ticas e teóricas, ministradas 
em ambientes diversificados 
de produção, como proprie-
dades-modelo, laboratórios, 
dias de campo, feiras e vivên-
cias na propriedade da família 
através de estudos dirigidos 
qualificando os jovens para a 
gestão eficiente de proprie-
dades rurais, preparando-os 
para se tornarem mais com-
petitivos e bem-sucedidos nas 
atividades agropecuárias.

Ações
As cooperativas, preo-

cupadas com a continuidade 
do negócio, vêm realizando 
ações voltadas ao quadro so-
cial como forma de promover 
a permanência do jovem no 
campo e principalmente, in-
centivando sua participação 
nas atividades da cooperativa.

O Programa Apren-
diz Cooperativo do Campo, 
qualifica jovens através de 
materiais e professores qua-
lificados, com uma proposta 
inovadora de curso. As aulas 
ocorrem no Instituto Federal 
no período da tarde. O pro-
grama tem duração de 18 
meses com aulas práticas e 
teóricas.

Criação
O Aprendiz Cooperativo 

do Campo foi criado em 2016. 
O curso é destinado para es-
tudantes entre 14 e 20 anos 
e busca formar jovens para o 
segmento economicamente 
mais forte do cooperativis-
mo no Rio Grande do Sul, o 
agropecuário. Filhos e netos 

Programa prepara jovens para lidar com agricultura

de produtores rurais, estu-
dantes de ensino fundamental 
e médio, são de diferentes lo-
calidades de atuação da coo-
perativa são os integrantes do 
programa.

No entanto, um dos prin-
cipais desafios do setor é fazer 
com que as próximas gera-
ções se mantenham no campo. 
Pensando nisso, foi desenvol-
vido, aqui no Estado, um pro-
jeto inédito para incentivar 
os jovens à sucessão familiar. 
Chamado de Aprendiz Coo-
perativo do Campo, o progra-
ma é uma parceria do Sistema 
OCERGS – SESCOOP/RS 
com as cooperativas gaúchas.

Objetivos 
do programa
Estimular a permanência 

do jovem no campo, promover 
sucessão familiar profissio-
nalizada, promover o empre-
endedorismo cooperativo e 
profissionalizar a gestão de 
pequenas e médias proprie-
dades.

Neste sentido o programa 
o Programa Aprendiz Coo-
perativo do Campo, recebeu 
atenção especial, durante o 

ano de 2018. A cooperativa 
vinícola Aurora intensificou 
as atividades nas unidades 
teóricas (gestão de pequenas 
e médias propriedades e fru-
ticultura), com apresentação 
de projetos de diversificação 
para as propriedades e visi-
tas técnicas com objetivo de 
conhecer as práticas de em-
preendedorismo, inovação e 
gestão de processos”. Destaca 
Jacqueline Aubel, Assessora 
de Programas Sociais na Co-
operativa Vinícola Aurora.

Início do programa
Em agosto do ano de 

2017 iniciava a primeira tur-
ma de jovens da Aurora nesse 
programa. O objetivo da Au-
rora é estimular nos jovens 
das 1.100 famílias associadas 
o interesse em dar continui-
dade ao trabalho no campo 
e, ao mesmo tempo, propor-
cionar a eles mais conheci-
mento e capacitação para esse 
trabalho nos próximos anos. 
“Nossa cooperativa é a pura 
expressão da agricultura fa-
miliar e não podemos deixar 
que morra essa forma tão ge-
nuína de produção”, destaca 
Itacir Pedro Pozza, presiden-
te do Conselho de Adminis-
tração da Cooperativa Viní-
cola Aurora.  “Seguimos nos 
empenhando para que nossos 
jovens se identifiquem com a 
atividade de vitivinicultura e 
com o trabalho cooperado, vi-
sando não só o futuro de nos-
sa Cooperativa, mas também 
o futuro dessa atividade no 
Brasil”, conclui Pozza.

Qualificação
O Aprendiz Cooperati-

vo do Campo qualifica jovens 
para a gestão eficiente de 
propriedades rurais, prepa-
rando-os para terem êxito nas 

atividades agropecuárias. Es-
timular a permanência dos jo-
vens nas atividades do campo, 
proporcionar às cooperativas 
agropecuárias o incremento 
do quadro social, promover 
a sucessão familiar profissio-
nalizada, empreendedorismo 
cooperativo e profissionalizar 
a gestão de pequenas e mé-
dias propriedades rurais são 
os objetivos do programa.

O jovem Andrei Lerin, 
de 17 anos, participou da 
primeira turma do progra-
ma aprendiz cooperativo do 
campo. No entanto, ele viu 
no projeto da cooperativa 
na qual o seu pai é associa-
do uma forma de aprofundar 
seus conhecimentos. “Minha 
experiência com o programa 
foi algo único, pois além de 
mudar minha forma de ver o 
trabalho dos meus pais, per-
mitiu ampliar meus conheci-
mentos sobre a propriedade, 
mostrando que posso fazer 

algo inovador buscando me-
lhorar a qualidade de nossos 
produtos”, diz Andrei.

Atividades entre 
as famílias que 
estão participando 
do Programa
Encontro das famílias: O 

evento buscou promover a va-
lorização e integração entre 
as famílias que estão partici-
pando do programa aprendiz 
cooperativo do campo.  As 
famílias assistiram uma pa-
lestra com o tema “Sucessão 
Familiar” e depois participa-
ram da dinâmica “Estreitan-
do Laços”.  Refletiram sobre 
as relações familiares, e os 
resultados dessa dinâmica fo-
ram apresentados ao final do 
encontro, gerando um mo-
mento de emoção e integra-
ção entre pais e filhos.

Duração 
do programa
Durante o programa é 

possível acompanhar a evo-
lução dos jovens ao participar 
de um programa de educação 
cooperativa, resultando em 
uma maior participação nas 
atividades das propriedades e 
principalmente as atividades 
da organização cooperativa.

O primeiro grupo iniciou 
em agosto de 2017 e irá se 
formar no dia 19/03/2019 a 
cerimônia será realizada na 
sede da cooperativa.

A segunda turma iniciou 
no mês de fevereiro de 2019 
e a previsão de encerramento 
em julho de 2020.

Visitação dos alunos a Propriedade Hortaliças

O Programa Aprendiz Cooperativo do Campo, qualifica jovens através de 
materiais e professores qualificados, com uma proposta inovadora de 
curso Encontro para ações com as famílias dos alunos
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Mais de 1,5 milhão de 
espécies de insetos já foram 
catalogadas – três vezes mais 
do que o número de espécies 
de outros animais somadas. E 
esse total está longe de repre-
sentar todos os insetos que, 
de fato, existem na natureza, 
mas nunca foram estudados.

Apesar desta  abundância 
que pode parecer inabalável, 
estão caminhando para a ex-
tinção. Um estudo da Univer-
sidade de Sydney e da Aca-
demia Chinesa de Ciências 
Agrárias (CAAS), declara que 
os insetos estão caminhando 
para a extinção, o que pode le-
var a um colapso catastrófico 
dos ecossistemas da natureza.

Para chegar a  conclusão,  
foram analisadas nada me-
nos que73 pesquisas de longo 
prazo sobre o declínio de inse-
tos ao redor do mundo. Mais 
de 40% das espécies de insetos 
estão sofrendo quedas popu-
lacionais em um ritmo cons-
tante. O intervalo de tempo 
que uma espécie de inseto, em 
média, leva para ser extinta é 
oito vezes menor do que a dos 
mamíferos, aves e répteis. Ou 
seja: elas estão sumindo 8 ve-
zes mais rápido.

Nos últimos 30 anos, a 
massa total de insetos tem 
diminuído em uma taxa de 
2,5% ao ano. O ritmo é mais 
acelerado do que parece: se a 
mesma taxa permanecer por 
um século, não restará uma 
única espécie de inseto daqui 
a meros 100 anos.

O problema, é claro, im-
pacta o ser humano direta-
mente. É comum enxergar 
esses bichinhos como pragas, 
mas a importância ecológica 

40% das espécies de insetos estão 
ameaçadas de extinção
Queda no número de insetos ameaça causar colapso na natureza com consequências sérias 
para o ecossistema

deles é imensurável: além de 
serem os principais poliniza-
dores da natureza, eles ajudam 
a fertilizar o solo e mantém a 
população de certas pragas 
sob controle. Apesar de sub-
valorizados em seu papel na 
cadeia alimentar, eles são a 
única fonte de alimento para 
muitos anfíbios, répteis, aves 
e mamíferos. Isso sem men-
cionar as substâncias úteis do 
dia produzidas por eles, como 
mel, seda, cera e laca.

A pesquisa aponta para as 
causas principais para a que-
da constante no número de 
insetos: perda de habitat gra-
ças à agricultura intensiva e 
urbanização; poluição, princi-
palmente por pesticidas e fer-
tilizantes sintéticos; e outros 
fatores biológicos, incluindo 
o contato com patógenos e es-
pécies exóticas.

As mudanças climáticas 
também se destacaram como 
um dos principais impulsio-
nadores desse problema. O 
relatório observa como o au-
mento das temperaturas glo-

bais já reduziu as áreas em 
que libélulas, moscas de pe-
dra e abelhas são capazes de 
atuar como polinizadoras. À 
medida que as temperaturas 
globais continuam subindo, 
o problema afeta mais as es-
pécies que vivem em regiões 
tropicais, onde o clima pode 
rapidamente se tornar intole-
rável para esses bichos.

Borboletas e mariposas 
estão entre os insetos mais 
atingidos – de 733 espécies 
que voam durante o dia, 85% 
passarem por declínios sig-
nificativos desde 1980. Um 
exemplo que a pesquisa traz 
é que o número de espécies 
de borboletas generalizadas 
diminuiu 58% em terras cul-
tivadas na Inglaterra entre 
2000 e 2009.

“A conclusão é clara: a 
menos que mudemos nossas 
formas de produzir alimen-
tos, insetos como um todo 
irão percorrer o caminho da 
extinção em algumas déca-
das”, dizem os autores no es-
tudo.

O intervalo de tempo que uma espécie de inseto, em média, leva para ser extinta é oito vezes menor do que a 
dos mamíferos, aves e répteis. Ou seja: elas estão sumindo 8 vezes mais rápido

O ritmo é mais acelerado do que parece: se a mesma taxa permanecer 
por um século, não restará uma única espécie de inseto daqui a meros 
100 anos

A reforma na Previdência 
está afetando os agricultores, 
tanto pela nova idade da apo-
sentadoria, quanto pelas no-
vas regras de contribuições. 
O presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Cedenir 
Postal, comentou algum destes 
tópicos e algumas notícias fal-
sas que estão sendo divulgadas 
sobre este assunto.

Implicações 
da reforma
Postal, destaca que prin-

cipalmente as mulheres serão 
afetadas pela reforma da Previ-
dência, devido à idade. “Se esta 
proposta for adiante, aumenta 
a idade da aposentadoria de 55 
para 60 para as mulheres. Esta 
foi a parte mais cruel da pro-
posta da reforma para as agri-
cultoras. Tem mulheres que 
começam a trabalhar por volta 
das 4h da madrugada e voltam 
para casa somente à noite. 

Outro ponto é o tempo de 
contribuição, que se for apro-
vada a reforma, passará de 15 
para 20 anos, e se o agricultor 
não atingiu o desconto de R$ 
600 anuais, ele terá de com-
plementar esse valor, se por um 
acaso ocorrer frustração de sa-
fra, que não foi vendido nada no 
ano, o agricultor terá de tirar o 
dinheiro do próprio bolso para 
fazer a contribuição. E não diz 
nada no texto da reforma, de 
quem contribuir a mais, rece-
berá a mais de um salário mí-
nimo, existem vários agriculto-
res que contribuem com muito 
mais do que o valor de R$ 600 
anuais, e não diz nada se rece-
beram a mais de um salário mí-
nimo ”.

Contribuição sindical
Algumas informações de-

sencontradas surgiram dizendo 
que a contribuição seria obri-
gatória com a reforma, e os 
que não vinham contribuindo, 
teriam de contribuir os últimos 
20 anos de forma retroativa. 

“A contribuição é facul-

Presidente do Sindicato dos 
trabalhadores Rurais desmente 
rumores de contribuição obrigatória 
e pagamento retroativo

tativa, e sempre foi, trata-se 
do dia de trabalho anual que 
os trabalhadores contribuem 
com o seu sindicato. No Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais 
existe uma contribuição que 
é feita anualmente quando os 
agricultores vão pagar o im-
posto territorial rural (ITR), 
mas na verdade nunca foi obri-
gatória. A guia é emitida pelo 
sindicato, e é uma contribui-
ção muito importante, ajuda a 
fortalecer o sindicato, mas não 
é obrigatória. Houve casos de 
agricultores que receberam 
cobranças de guias pela CNA 
(Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil) enqua-
drando nossos agricultores 
como grandes proprietários, 
mas na nossa região, todos são 
pequenos proprietários, muito 
poucos passam de quatro mó-
dulos fiscais ou dois módulos 
rurais, que é aonde os peque-
nos agricultores se enquadram, 
e isto não foi adiante.

Não tem nenhum funda-
mento estes rumores que serão 
cobrados os últimos 20 anos de 
quem nao fez a contribuição es-
pontânea. 

É muito importante que os 
agricultores estejam associados 
ao sindicato, que é uma enti-
dade que luta pelos seus direi-
tos de todos da categoria, um 
exemplo foi o reajuste do preço 
da uva que houve no ano pas-
sado (2018), foi para todos os 
agricultores, não somente para 
os associados”, afirma Postal.

Sobrevivência 
do sindicato
“A sobrevivência se dá me-

tade através da mensalidade 
dos associados, e nem todos os 
agricultores são associados, e a 
outra metade da renda do STR 
vem da prestação de serviços, 
como a declaração do Impos-
to Territorial Rural (ITR), 
retorno dos cursos do Senai, 
alugueis de salas para associa-
dos...”, destaca o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais.

“A contribuição é facultativa, na verdade nunca foi obrigatória”
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Este programa de trans-
ferência de tecnologia se 
concentra em pequenos pro-
dutores através de uma pla-
taforma de satélite para de-
terminar a oferta e demanda 
de água para melhorar a 
produtividade agrícola. Com 
este projeto apresentado pela 
Universidade do Maule, uma 
potencial economia de água 
entre 20 e 40% é gerada, e 
um aumento no rendimento 
de produtos agrícolas tam-
bém pode ser obtido”.

Nesta quinta-feira 28, a 
Embrapa uva e vinho estará 
recebendo o pesquisador chi-
leno,Doutor Samuel Ortega-
-Farias, que atua no Centro 

Aplicação de informações de satélite meteorológico 
para a gestão de recursos hídricos na agricultura

PALESTRA

Professor pesquisador da Universidade do Maule- Chile palestra nesta  quinta-feira no auditório da Embrapa, sobre sensoriamento remoto (imagens de saté-
lite e de drones) e de estações de fluxo (balanço de energia) no monitoramento dos vinhedos

de Investigación y Transfe-
rencia en Riego y Agrocli-
matología (CITRA) da Uni-
versidad de Talca, do Chile. 
Seu aluno de PhD, Fernando 
Fuentes Peñailillo, também 
acompanhará o evento, que 
ocorre no auditório principal 
da Embrapa Uva e Vinho a 
partir das 15h30min.

Ortega-Farias é pesqui-
sador do Centro de Pesqui-
sa e Transferência em Irri-
gação e Agroclimatologia, 
da Universidade da Talca, 
Chile, com de reconheci-
mento internacional na área 
de utilização do Sensoria-
mento Remoto (imagens de 
satélite e de drones) e de 

estações de fluxo (balanço 
de energia) na viticultura,  
está sendo considerado re-
ferência mundial quando na 
utilização do Sensoriamento 
Remoto (imagens de satélite 
e de drones) e de estações de 
fluxo (balanço de energia) 
no monitoramento dos vi-
nhedos.

Ortega realizado exce-
lentes trabalhos na Concho 
y Toro, uma das maiores vi-
nícolas do Chile, e terá con-
tribuições para a viticultura 
brasileira, visto que já atua 
em um projeto do campus do 
IFRS Bento Gonçalves que 
é desenvolvido na Vinícola 
Cave Geisse, no município de 
Pinto Bandeira, coordena-
do pelo professor e também 
pesquisador da Embrapa 
Uva e Vinho Doutor Rodrigo 
Otávio Câmara Monteiro.

Ortega está palestran-
do no auditório da Embrapa  
nesta quinta para falar sobre 
a plataforma de satélite  que  
otimiza o uso da água na nos 
vinhedos .Como parte de um 
projeto do Centro de Pesqui-
sa e Transferência em Irri-
gação e Agroclimatologia 
(CITRA)  a da universidade 
de Maule, do Chile , buscou, 
através desse avanço tecnoló-
gico, potencializar a ativida-
de agrícola, com o uso de um  
software  (Irrigação-SAT,) 
que fornece informações so-
bre o consumo de água nos 
vinhedos .Este softwarefaz 
parte do FIC-R  “Implemen-
tação da tecnologia de saté-
lite e aprojeto meteorológica 
para reforçar a produtivi-
dade, Eficiência e Gestão do 
Uso da Água na Agricultura 
da Região do Maule “.

Esta tecnologia moderna 
pretende melhorar a capaci-
dade de gestão da água, tan-
to na agricultura A O diretor 
da CITRA, Samuel Ortega, 

explicou que “este programa 
de transferência de tecnolo-
gia se concentra em peque-
nos produtores através de 
uma plataforma de satélite 
para determinar a oferta e 
demanda de água para me-
lhorar a produtividade agrí-
cola. Com este projeto apre-
sentado pela Universidade 
do Maule, uma potencial 
economia de água entre 20 e 
40% é gerada, e um aumento 
no rendimento de produtos 
agrícolas também pode ser 
obtido”.

O que é
Irrigação-sat: suporta 

decisões de irrigação a ní-
vel da exploração, integra a 
tecnologia de satélite com 
informações meteorológicas,

o resultado de uma pes-
quisa aplicada que permitiu 
validar e calibrar metodolo-
gias para estimar o consumo 
de água 

(evapotranspiração real) 
e coeficiente de cultura (Kc) .

As imagens de satélite 
utilizados nesta aplicação 
vêm de Landsat 7 ETM + e 
Landsat 8 satélite ORI, que 
são livres para 

acessar a base de infor-
mações estar junto com me-

dições de campo de variáveis 
agro-climáticas. Isso pode 
ser acessado através da URL 
www.citrautalca.cl/irriga-
tionsatV2.

A plataforma inclui a 
aplicação de tecnologia de 
satélite para o manejo de 
irrigação de: pequenos e 
grandes produtores (usuá-
rios locais*); e ser usado por 
associações de irrigadores 
(usuário global) no moni-
toramento da variabilidade 
espacial do consumo de água 
no nível da bacia, durante 
uma estação agrícola.

*Os usuários locais são 
identificados como naturais 
ou indivíduos como os pro-
fissionais agrícolas (serviços 
de assistência técnica ou 
independente) que desejam 
acessar o consumo de água 
da informação, coeficientes 
de cultura e variabilidade da 
irrigação em campos agríco-
las onde eles fornecem con-
selhos. As informações que o 
IrrigatiON-SAT fornece aos 
usuários locais podem ser 
analisadas em até 10 quar-
téis por usuário, com um 
máximo analisável de 5 hec-
tares cada.

Ortega-Farias é pesquisador do Centro de Pesquisa e Transferência em 
Irrigação e Agroclimatologia, da Universidade da Talca, Chile
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Investigando a fruta, 
pesquisadores do Centro de 
Aprimoramento de Frutas 
e Vegetais da Universida-
de A&M do Texas (estados 
Unidos), descobriram que ela 
é rica num fitonutriente re-
conhecido como vasodilator: 
a citrulina. A substância é 
convertida em arginina, pre-
cursora na formação do óxido 
nítrico no interior dos vasos 
sanguíneos. O óxido nítrico, 
por sua vez, leva à vasodilata-
ção e ao relaxamento vascular 
(não á toa, ele é dos compo-
nentes do Viagra).

A mesma lógica também 
elege a fruta como eficaz no 
combate aos problemas car-
diovasculares, à medida que 
ela aumenta o fluxo sangüí-
neo. Mas os efeitos libidinosos 
do consumo podem não ser 
notados por todo mundo. Não 
podemos afirmar que toda a 
citrulina será convertida em 
arginina, nem que toda ar-
ginina será usada pelo orga-

Ingredientes
4 ovos inteiros
1/2 litro de leite
8 colheres (sopa) de açú-

car cristal
50 gr de coco ralado (op-

cional)
1 prato fundo de aipim 

cru lavado e ralado
1/2 copo americano de 

açúcar cristal para carameli-
zar a forma

Preparo
Bater no liquidificador os 

ovos, o leite, o açúcar e o coco 
ralado. Retirar do liquifica-
dor e misturar o aipim. Colo-
car na forma caramelizada e 
cozinhar em banho-maria por 
mais ou menos 40 minutos.

Ingredientes
1kg de batata cozida e 

picada
Sal a gosto
1/2 xícara (chá) de leite
1 gema
3 colheres (sopa) de man-

teiga
1/2 xícara (chá) de mai-

sena
2 colheres (sopa) de fari-

nha de trigo
Manteiga para untar
1 xícara (chá) de queijo 

parmesão ralado
Recheio
4 colheres (sopa) de azei-

te

Melancia combate 
dificuldades de ereção

nismo na produção de óxido 
nítrico. Cada metabolismo 
reage de acordo com as ne-
cessidades do indivíduo .

A citrulina, no entanto, 
concentra-se principalmente 
na casca e nas sementes da 
melancia. Por isso, é necessá-
rio o aproveitamento de toda 
a fruta, mudando hábitos de 
consumo dos brasileiros.O 
suco também é eficaz contra 
febres e as sementes aliviam 
a pressão alta , diz a especia-
lista. 

Uma talha com 100g de 
melancia é aliada suculenta 
da sua dieta: conta com ape-
nas 31 calorias e ainda é rica 
em sais minerais (ferro, cálcio 
e fósforo) e vitaminas (com-
plexo B, A e C). Por ser rica 
em água, ela tem ótima atu-
ação no sistema digestivo e 
na limpeza das vias urinárias. 
Também tem grande quanti-
dade de licopeno e glutationa, 
que protegem contra o câncer 
e o envelhecimento precoce.

Cada metabolismo reage de acordo com as necessidades do indivíduo

Pudim de aipim
Esperar esfriar para de-

senformar.

Nhoque de liquidificador com molho bolonhesa

2 dentes de alho picados
1 cebola ralada
500g de carne moída
4 tomates picados
2 latas de molho de to-

mate
1 lata de ervilha escorri-

da
Sal a gosto

Modo de preparo
Para o molho, aqueça o 

azeite em uma panela, em 
fogo médio, e frite o alho e a 
cebola por 2 minutos. Junte a 
carne e frite até secar a água. 
Adicione o tomate, o molho, 
a ervilha, sal e cozinhe por 8 

minutos, mexendo de vez em 
quando. Desligue e reserve. 
Bata no liquidificador a ba-
tata com sal, o leite e a gema 
até homogeneizar.

Derreta a manteiga em 
uma panela, em fogo médio, 
adicione a batata batida, a 
maisena, a farinha e mexa 
até engrossar e desgrudar 
do fundo da panela. Despeje 
sobre uma superfície untada 
e deixe amornar. Modele ro-
linhos com a massa e corte a 
cada 2cm, formando os nho-
ques.

Cozinhe em uma pane-
la com água fervente e sal, 
aos poucos, até que subam a 
superfície. Retire com uma 
escumadeira e coloque em 
um refratário grande. Cubra 
com o molho, polvilhe com o 
parmesão e sirva.

Cubra com o molho, polvilhe com o parmesão e sirva

Rende mais ou menos 10 
porções.
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Ingredientes
500 gr de abóbora cozida
2 colheres (sopa) de ba-

nha de porco
2 colheres (sopa) de açú-

car
1/2 colher (sopa) de sal
1 colher (sopa) de fer-

mento biológico
300 ml de água morna
(pode ser usada a água do 

cozimento da abóbora)
1 copo americano de fa-

rinha de trigo integral grossa
Farinha de trigo o bas-

tante para sovar a massa
Sementes de amaranto 

para polvilhar por cima da 
massa.

Você vai precisar de
Sementes de limão
Terra
1 xícara média
Água
1 pinça pequena

Como fazer
Separe as melhores se-

mentes de limão que você ti-
ver e deixe-as de molho por 
cerca de uma hora. Dessa 
maneira, será mais fácil para 
você remover a pelezinha da 
fruta que fica em torno das 
sementes.

 Quando terminar o mo-
lho, retire toda a pele das se-

Seja em um quintal ou gali-
nheiro fechado, as galinhas exi-
gem atenção e cuidado para se 
manterem saudáveis.

Um dos maiores problemas 
que surgem nesse tipo de ave é 
parasitas como piolhos, ovos que 
não vingam e juntas inflamadas. 
Para saber como cuidar dessas 
enfermidades e ter um bicho 
saudável, confira abaixo os prin-
cipais cuidados:

O parasita
O piolho é o principal para-

sita que se alimenta do sangue 
de aves, causando anemia e, con-
seqüentemente, fraqueza, po-
dendo levar a criação à morte se 
não for visto rapidamente. Nor-
malmente esses insetos passam 
de uma ave para outra, por isso, 
é importante que todas as aves e 
todo o habitat sejam tratados.

Para uma higienização ade-
quada do viveiro o ideal é ser 
desinfectado com cloro puro ou 
creolina pura e, se possível, fazer 
vassoura de fogo em todas as ins-
talações, pois os piolhos também 
se alojam em frestas de madeira, 
na palha dos ninhos, entre ou-
tros espaços.

Outra indicação é desman-
char e queimar os ninhos, fazen-
do isso, coloque no lugar palha 
nova e bem seca. E não esqueça 
a ave precisa de uma alimentação 
reforçada, pois, os piolhos dei-
xam a galinha enfraquecida pela 
anemia que foi causada

O ovo
Ovos de galinhas podem não 

vingar por vários motivos. As 
aves podem ser estéreis, devido a 
problemas genéticos, ou ter en-
cerrado o período produtivo, se 
forem velhas. É importante veri-
ficar se o macho está acasalando 
para ocorrer a fertilização dos 
ovos. Quando há muitas fêmeas 
para cada galo, pode o acasala-
mento ser realizado, mas o ma-
cho não consegue fertilizar os 
ovos de todas as galinhas.

A alimentação é outro fa-
tor muito importante para que 
se tenha uma boa reprodução. 
Forneça ração de postura e pou-
co milho, pois, por ser hiperca-
lórico, o grão engorda demais 
as aves. Pode ser formada uma 
camada de banha em volta da 
cloaca e dos órgãos reprodutores 
dos galos e das galinhas, o que 
prejudica a fertilização dos ovos

Doenças
Existem doença comum 

entre aves, sobretudo quando 
a criação não conta com abrigo 
ou proteção adequada contra 
adversidades climáticas, a cori-
za aviária é caracterizada pela 
ocorrência de secreção nos olhos 
e orifícios nasais dos animais, 
por exemplo. A moléstia, provo-
cada por um germe hemofílico 
frequente em ambientes úmidos 
e com correntes de ar, pode ser 

Aprenda a plantar limão em 
uma xícara para decorar e 
perfumar sua casa

mentes, para que o processo 
de geminação seja mais rápi-
do. Se precisar de ajuda para 
retirar a pele, use uma peque-
na pinça. 

Volte as sementes para o 
molho, desta vez por dois dias 
ou até perceber que já come-
çaram a germinar.

 Depois disso, coloque a 
mudinha num copo de vidro e 
cubra com solo úmido, como 
na foto. Não se esqueça de re-
gar sempre que perceber que 
o solo está seco e permita que 
sua plantinha tome banho de 
sol regularmente, isso é fun-
damental para que permane-
ça viva e saudável.

Não se esqueça de regar sempre que perceber que o solo está seco e 
permita que sua plantinha tome banho de sol regularmente

Pão de abóbora
Preparo
Cozinhe a abóbora e es-

corra, deixe esfriar.
Acrescente os ingredien-

tes na ordem que segue aci-
ma.

Amasse bem e forme uma 
bola deixando descansar em 
uma bacia coberta, por mais 
ou menos 30 minutos.

Divida a massa e modele 
os pães, deixando crecer por 
mais 30 minutos.

Pincele com 1 gema e 
polvilhe as sementes de ama-
ranto. Leve ao forno pré-a-
quecido por mais ou menos 
40 minutos (temperatura a 
200º C).

Divida a massa e modele os pães, deixando crecer por mais 30 minutos

Principais cuidados para 
criar galinhas saudáveis

fatal caso demore para ser tra-
tada.

Altamente contagiosa, a co-
riza para ser combatida exige o 
isolamento das aves doentes, as 
quais devem ser medicadas com 
antibióticos indicados por um 
médico veterinário.

O viveiro também precisa 
ser desinfetado, mantido seco e 
arejado, além de protegido con-
tra sol intenso, chuva e vento.

Sintoma de 
cansaço extremo
As aves da criação podem es-

tar com insuficiência respiratória 
ou também podem estar desi-
dratadas ou com pneumonia, se 
o viveiro onde vivem conta com 
um aparelho de aquecimento com 
temperatura desregulada para 
mais ou para menos, respectiva-
mente.

Quando criadas soltas, o peri-
go está no tempo em que ficam ex-
postas ao sol muito forte, às chu-
vas e ao frio, pois, isso altera seu 
humor e trazem conseqüências 
de cansaço, moleza entre outros. 
Como tratamento, recomenda-se 
separar os exemplares doentes dos 
aparentemente sadios.

Um dos maiores problemas que surgem nesse tipo de ave é parasitas 
como piolhos, ovos que não vingam e juntas inflamadas
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Uma pesquisa realizada 
em Valinhos (SP) apontou 
que o uso do chá de folhas de 
goiaba e pitanga reduz em 
45% o tempo de cicatrização 
de feridas. O produto fitote-
rápico é aplicado há um ano 
em pacientes atentidos pelo 
Serviço Especializado em 
Lesões Vasculares (Selven), 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o período de trata-
mento caiu de 90 para 50 
dias, em média.

O uso de fitoterápicos foi 
introduzido no atendimento 
do Serviço Especializado em 
Lesões Vasculares e Neuro-
páticas (SELVEN) em 2015 
com a assessoria voluntária 
da farmacêutica Nilsa Sumie 
Yamashita Wadt, doutora 

Quatro tipos de escorpião 
vivem em todo o Brasil, mas 
historicamente apenas em 
áreas rurais. Os moradores de 
São Paulo são urbanos. 

A infestação de escorpião 
no Brasil é o exemplo perfei-
to de como a vida moderna se 
tornou imprevisível. Cerca de 
2,5 bilhões de pessoas em todo 
o mundo, do México à Rússia, 
vivem com escorpiões, que ge-
ralmente preferem habitats 
quentes e secos.

Mas as cidades brasileiras 
também fornecem um exce-
lente habitat para os escor-
piões, dizem os especialistas. 
Elas oferecem abrigo em re-
des de esgoto, muita água e 
comida no lixo que não é re-
colhido, e não há predadores 
naturais.

Escorpiões, como as bara-
tas que eles comem, são uma 
espécie incrivelmente adap-
tável. Como o clima no Bra-
sil fica mais quente devido às 
mudanças climáticas, os es-
corpiões estão se espalhando 
por todo o país – inclusive nos 
estados do sul, que são mais 
frios que raramente, ou nun-
ca, tiveram relatos de escorpi-
ões antes deste milênio.

A maioria das picadas de 
escorpião é extremamente do-
lorosa, mas não fatal. Para as 
crianças, no entanto, elas são 

A pizza italiana, na ver-
dade, também é bem diferen-
te da consumida no Brasil. 
Aqui no país, com ~a adorável 
tendência ao exagero que te-
mos~, preparamos apetitosas 
receitas com muito recheio, 
inclusive internamente, na 
borda. Para os europeus, o 
destaque do prato é a massa, e 
o acompanhamento não varia 
muito entre molho de tomate, 
queijo e ervas.

Ingredientes
250 gr de farinha de tri-

go, 1/2 colher (chá) de sal, 1 
tablete de fermento biológico 
fresco ou 1/2 envelope (5g) de 
fermento biológico seco, 1/8 
litro de água morna (125ml), 
1/4 colher (chá) de açúcar, 5 
colheres (sopa) de azeite de 
oliva

Como Fazer
Em uma tigela adicionar 

a farinha e misturar o sal, fa-
zer um buraco no meio e re-

Chá de folha goiaba e pitanga 
reduz em 45% o tempo de 
cicatrização de feridas

em plantas medicinais pela 
USP (Universidade de São 
Paulo).

Segundo a farmacêutica, 
o uso das folhas tem acelera-
do em 40% a cicatrização de 
feridas nos pacientes atendi-
dos. As folhagens de goiaba 
são misturadas as de pitanga 
no preparo de um chá que 
tem ação antimicrobiana e 
cicatrizante.

“Além de possibilitar a 
melhoria da saúde e mais 
qualidade de vida aos pa-
cientes, a utilização das fo-
lhas gera economia ao sis-
tema de saúde, pela redução 
no uso de medicamentos, de 
curativos e da necessidade 
de profissionais de saúde”, 
avalia a farmacêutica.

As folhagens de goiaba são misturadas as de pitanga no preparo de um 
chá que tem ação antimicrobiana e cicatrizante

Infestação de escorpiões no Brasil pode 
ser irrefreável segundo pesquisador

perigosas e requerem aten-
ção médica urgente. Oitenta 
e oito pessoas morreram de 
feridas em 2017,  destacando 
a falta de atendimento mé-
dico adequado disponível em 
pequenas cidades. Muitos dos 
mortos são crianças

Pior ainda, a espécie que 
aterroriza os brasileiros é o 
perigoso escorpião amarelo, 
ou Tityus serrulatus. Ele se 
reproduz por meio do milagre 
da partenogênese, significan-
do que um escorpião feminino 
simplesmente gera cópias de 
si mesma duas vezes por ano 
– nenhuma participação mas-
culina é necessária.

Cada instância da repro-
dução partenogenética pode 
gerar 20 a 30 filhotes de es-
corpião. Embora a maioria 
morra em seus primeiros dias 
e semanas de vida, livrar as 
cidades brasileiras de escorpi-
ões seria uma tarefa hercúlea, 
se não totalmente impossível. 

Como evitar 
escorpiões em 
casa e no quintal
Manter jardins e quintais 

limpos. Evitar o acúmulo de 
entulhos, folhas secas, lixo 
doméstico, material de cons-
trução nas proximidades;

Evitar folhagens densas 
(plantas ornamentais, trepa-
deiras, arbusto, bananeiras e 
as) junto a paredes e muros 
das construções. Manter a 
grama aparada;

Limpar periodicamente 
os terrenos baldios vizinhos, 
numa faixa mínima de um a 
dois metros das casas;

Sacudir roupas e sapatos 
antes de usá-los, pois escorpi-
ões podem se esconder neles e 
picam ao serem comprimidos 
contra o corpo;

Não por as mãos em bu-
racos sob pedras e em troncos 
podres. É comum a presença 
de escorpiões sob dormentes 
da linha férrea;

Usar calçados e luvas de 
raspas de couro;

Vedar soleiras das portas 
e janelas ao escurecer, pois 
muitos destes animais apre-
sentam hábitos noturnos;

Usar telas em ralos de 
chão, pias e tanques;

Combater a proliferação 
de insetos, alimento principal 
dos escorpiões;

Vedar frestas e buracos 
em paredes, assoalhos e vão 
entre o forro e paredes, con-
sertar rodapés despregados, 
colocar saquinhos de areia 
nas portas e telas nas janelas;

Afastar as camas e berços 
das paredes, evitar que rou-
pas de cama e mosquiteiros se 
encostem ao chão. Não pen-
durar roupas nas paredes;

Examinar camisas, blusas 
e calças antes de vestir. Ins-
pecionar sapatos e tênis antes 
de usá-los;

Acondicionar lixo domi-
ciliar em recipientes que pos-
sam ser mantidos fechados 
para evitar baratas, moscas 
ou outros insetos de que se 
alimentam os escorpiões;

Preservar os inimigos 
naturais: aves de hábitos no-
turnos - coruja, joão-bobo, 
lagartos, sapos, galinhas, 
gansos, macacos, quatis, etc. 
(na zona rural).

A verdadeira massa italiana de pizza
servar

Esquentar a água, sem 
deixar ferver.

Dissolver o fermento de 
pão nesta água e adicionar o 
açúcar.

Adicionar esta mistura no 
meio do trigo, deixe descan-
sar em um lugar morno por 
30 minutos.

Adicionar o azeite e tra-

balhar esta massa como se 
trabalha massa de pão, fazer 
uma bola com a massa e dei-
xe-a descansar uma hora em 
um lugar morno

Abra a massa e recheie a 
seu modo.

Importante: para fazer 
esta receita, tem que saber 
trabalhar com fermento de 
padaria, sovar a massa!!

Para os europeus, o destaque do prato é a massa, e o acompanhamento 
não varia muito entre molho de tomate, queijo e ervas

Escorpiões, como as baratas que eles comem, são uma espécie incrivel-
mente adaptável


