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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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O presidente Jair Bol-
sonaro fez um apelo público, 
nesta segunda-feira (29), ao 
presidente do Banco do Bra-
sil, Rubem Novaes, para que o 
banco ofereça juros mais bai-
xos aos produtores rurais.

Ele fez o pedido ao anun-
ciar R$ 1 bilhão para o seguro 
rural.

“Eu apenas apelo, Rubem 
(Novaes), me permite fazer 
uma brincadeira aqui. Eu 
apenas apelo para o seu co-
ração, para o seu patriotismo, 
para que esses juros, tendo 
em vista que você parecer-se 
um cristão de verdade, caiam 
um pouquinho mais. Tenho 
certeza de que as nossas ora-
ções tocarão seu coração”, 
disse Bolsonaro.

Em discurso na cerimô-

 

nia de abertura da Agrishow, 
feira do setor agropecuário 
realizada em Ribeirão Preto 
(SP), Bolsonaro também afir-
mou que seu governo está fa-
zendo estudos para conceder 
e privatizar portos e defendeu 
que a propriedade privada é 
sagrada.

No mesmo evento, a mi-
nistra da Agricultura, Tereza 
Cristina, anunciou que o go-
verno vai disponibilizar um 
adicional de R$ 500 milhões 
para a linha de financiamento 
de máquinas agrícolas Mo-
derfrota, válida ainda para 
o Plano Safra 2018/19, que 
termina em junho. Tereza 
destacou ainda que os deta-
lhes do Plano Safra 2019/20, 
válido a partir de julho, serão 
divulgados em 12 de junho.

Apresentação oficial 
ocorre dia 30 de abril, na 
Praça Padre José Ferlin, com 
atrações culturais, gastrono-
mia típica regional, vinhos, 
sucos e espumantes. Pro-
gramação do Dia do Vinho 
ocorrerá de 17 de maio a 2 de 
junho, em seis estados brasi-

Hoje Monte Belo do Sul lança o dia do Dia do Vinho Brasileiro
leiros

Monte Belo do Sul, ci-
dade anfitriã do lançamento 
da edição deste ano, também 
será destaque da programa-
ção do evento com 10º Polen-
taço. 

A partir das 19h, na 
praça Padre José Ferlin, em 

Bolsonaro pede que Banco do Brasil 
reduza juros do crédito rural

frente à Igreja Matriz São 
Francisco de Assis, os con-
vidados poderão conferir di-
versas atrações culturais, que 
incluem grupos de dança e 
canto e oficinas de música, 
gastronomia típica da região 
de colonização italiana e os 
vinhos e sucos de uva de seis 
empresas da Associação dos 
Vitivinicultores de Monte 
Belo do Sul (Aprobelo).

Em caso de chuva, o 
evento será transferido para 
o Salão Comunitário, ao lado 
da praça. 

Monte Belo do Sul, cida-
de anfitriã do lançamento da 
edição deste ano, por exem-
plo, também terá destaque 
durante as duas semanas de 
programação. O município 
promove o 10º Polentaço, que 
caiu nas graças do público e 
é festejado em conjunto com 
a 8ª Festa do Agricultor, nos 
dias 18 e 19 de maio.

 
Serviço 
Lançamento do Dia do 

Vinho Brasileiro 2019 
Onde: Praça Padre José 

Ferlin, em Monte Belo do Sul 
(RS) 

Quando: 30 de abril, às 
19h 

Atrações culturais: Gru-
po Acordes, Grupo de Danças 
Piccoli Ballerini, Coral Musi-
cando Melodias, Coral Infan-
to Juvenil Alegria de Cantar 
e Grupo Folclórico Vicentino. 

O evento terá, ainda, 
gastronomia típica italiana 
e produtos das vinícolas Faé, 
Calza, Faccin, Fantin, Moro e 
Sucos Tasca 

Evento para convidados

O evento acontece na praça José Ferlin, a partir das 19 horas
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Deputada federal Joice Hasselmann com as soberanas da Fenavinho, 
Ana Paula Pastorello e Bárbara Bortolini e com Diego Bertolini, do 
comite da Fenavinho

A deputada federal Joi-
ce Hasselmann (PSL), lí-
der do governo na Câmara 
dos Deputados participou 
neste sábado (27)  de um 
encontro   que pede apoio 
à criação da Zona Franca 
da Uva e do Vinho. Depois 
de ouvir explanações  so-
bre o mercado nacional do 
vinho brasileiro  em rela-

Deputada líder do Governo Federal apoia a criação       da Zona Franca da Uva e do Vinho  
Sábado o Vale dos Vinhedos recebeu a deputada mais votada do Brasil, a jornalista Joice Hasselman (PSL) para se engajar na luta em prol do vinho nacional

ção ao mercado interno e 
à concorrência dos vinhos 
importados feita pelo do  
diretor do Ibravin Carlos 
Paviani, a deputada pro-
nunciou-se, emocionada, a 
deputada lembrou que seu 
avô plantava uvas e fazia 
vinho para a família. “ Des-
de muito cedo acompanhei 
este processo e vendo vocês 

falarem com esta paixão, 
me emociono, pois lembro-
-me de ajudar o meu avô a 
colher uvas e fazer o suco. 
Estar aqui é voltar à minha 
infância”, declarou em lá-
grimas a líder do governo.

“Com tudo que ouvi 
aqui, não vejo lógica de não 
ter este incentivo. Contem 
comigo, pois a partir de 
agora, eu faço parte desta 
frente e vou ajudar a esta 
região a se desenvolver e 
lembrar de meu avô cada 
vez que pisar aqui”, decla-
rou sob o aplauso dos pre-
sentes.

A Deputada também se 
posicionou contra a tribu-
tação de quase 60% sobre 
o vinho nacional, “que na 
minha opinião é alimento e 
não deveria estar tributado 
desta maneira, pois gera 
enriquecimento com o tu-
rismo comércio e serviço”. 

Colocando seu apoio a 
Deputada e mais uma  en-
gajada na luta para a redu-
ção ou isenção de tributos 
no varejo, beneficiando 
os vinhos brasileiros com 
carga de tributos diferen-
ciada.

Projeto de lei
O projeto de lei de 

autoria do ex-deputado 
federal João Derly, arqui-
vado após o deputado não 
se reeleger, visa pedia a de 
impostos para na venda de 
vinhos no varejo em 23 ci-
dades da Serra Gaúcha que 
detém produção vitiviníco-
la. A intenção do projeto 
é estimular o desenvolvi-
mento da vitivinicultura 
local e o enoturismo na 
região. “Desde sua criação 
o que queremos mostrar 
para o governo não é o que 
ele vai deixar de arrecadar 
e sim o que vai movimen-
tar. Desonerar o vinho na 
região produtora faz com 
que se movimente o turis-
mo”, destaca o hoje Secre-
tário de Esportes do  Esta-
do, João Derly.

Os deputados Jerôni-
mo Goergen (Progressis-
tas) e Carlos Gomes (PRB), 
já solicitaram o desarqui-
vamento do projeto de lei, 
que já teve o apoio formal 
do Presidente do Sena-
do  Rodrigo Maia (DEM), 

Serra Gaúcha sedia Fórum 
Mundial de Cooperativas 
Vitivinícolas 2019

As cidades de Bento Gon-
çalves e Farroupilha, na Serra 
Gaúcha, foram sedes do Fó-
rum Mundial de Cooperati-
vas Vitivinícolas 2019, que 
aconteceu nos dias 25 e 26 de 
abril. 

O evento é realizado des-
de 2010 e pela segunda vez 
acontece no Brasil. 

Sete países estiveram 
debatendo: Chile, Uruguai, 
Argentina, Itália, Espanha 
e França, além do Brasil. O 
presidente da Cooperativa 
Vinícola Aurora, Itacir Pe-
dro Pozza, presidiu o Fórum 
Mundial 2019. “Foi uma 
grande responsabilidade se-
diarmos esse encontro mun-
dial e, ao mesmo tempo, uma 
honra”, afirma Pozza, que 
está no comando da maior 
cooperativa vitivinícola do 
Brasil há três gestões conse-
cutivas. “Nas edições anterio-
res a comitiva brasileira teve 
participação importante nas 

que recentemente esteve 
no Vale dos Vinhedos para 
conhecer as reivindicações 
do setor. Na oportunida-
de Maia também prome-

teu apoiar a redução do 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) do 
vinho.

De acordo com dados 

discussões, socializando nossa 
experiência, e agora temos a 
responsabilidade maior que é 
a de possibilitar um cenário 
profissional e competente em 
nossa região para esse impor-
tante debate internacional, 
avalia o presidente, enfatizan-
do o espírito de coletividade 
impresso nesse evento desde 
sua criação: o de somar es-
forços para busca de alianças, 
intercâmbio de conhecimen-
tos e solidariedade comercial, 
para o desenvolvimento de 
todos.

O Fórum Mundial de Co-
operativas Vitivinícolas 2019 
teve uma larga agenda de ati-
vidades e discussões.  “Foram 
analisados os desafios globais 
do setor da economia social, 
as perspectivas de desenvolvi-
mento e de oportunidades de 
negócios, a modernização e os 
desafios da competitividade 
entre outros temas desafiado-
res”, explica Pozza.
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Nesta última sexta-feira, 
26/04, estiveram visitando 
a Embrapa Uva e Vinho 40 
participantes do  8º Fórum 
Mundial das Cooperativas 
Vitivinícolas realizado em 
Bento Gonçalves, RS, no pe-
riodo de 23 a 26 de abril de 
2019. A visita foi Organizada 
pela Federação das Coopera-
tivas Vinícolas do Rio Grande 
do Sul (Fecovinho),  reunindo 
entidades da Espanha, Fran-
ça, Itália, Argentina, Chile e 
Uruguai, representando 25 
mil associados produtores de 
uva.

 Na visita, os participan-
tes puderam conhecer um 
pouco das atividades execu-
tadas na Embrapa Uva e Vi-
nho. Marcos Botton, Chefe de 
Transferência de Tecnologia 
apresentou a Unidade e suas 
principais linhas de pesquisa. 
Na sequência o Chefe Geral, 
pesquisador José Fernando 
da Silva Protas apresentou as 
regiões produtoras de uvas e 
vinho no Brasil, os territórios 

Deputada líder do Governo Federal apoia a criação       da Zona Franca da Uva e do Vinho  
Sábado o Vale dos Vinhedos recebeu a deputada mais votada do Brasil, a jornalista Joice Hasselman (PSL) para se engajar na luta em prol do vinho nacional

do Ibravin, a tributação 
nos vinhos corresponde a 
54% do valor do produto. 
“Há uma desvantagem do 
vinho nacional em com-
paração com o importado, 
porque o produto estran-
geiro é tributado pelo va-
lor de entrada, enquanto 
que no vinho elaborado 
no país é cobrado impos-

Participantes do Fórum Mundial das Cooperativas 
Vitivinícolas visitam a Embrapa Uva e Vinho

to sobre o valor da venda. 
Essa diferenciação tem 
nos causado prejuízos e 
tirado a nossa competiti-
vidade”, explica o diretor 
de Relações Institucionais 
do Instituto Brasileiro do 
Vinho (Ibravin), Carlos 
Paviani, lembrando que 
este é o principal gargalo 
do setor.

vitícolas do Rio Grande do 
Sul além de esclarecer ques-
tões sobre a produção vitivi-
nícola brasileira e suas espe-
cificidades regionais. 

 Para Francisco Hernan-
dez Juarez, da Cooperativa 
Capel constituída de mais 
de mil agricultores das regi-
ões do Atacama e Coquimbo 
no Chile, o principal desafio 
é manter o jovem no campo 
e entender quais são as ver-
dadeiras causas da migração 
dos jovens do campo para 
cidade. Os fatores são ren-
tabilidade, continuidade de 
gerações, desconhecimento 
e falta de identidade. “Esta-
mos formando organizações 
de jovens em todas as coope-
rativas”. Mario Gonzalez da 
Cooperativa La Riojana que 
produz vinhos, espuman-
tes e azeites na Argentina, 
já conhecia a Embrapa pelo 
acordo que foi firmado pelo 
Inta (Instituto Nacional de 
Tecnologia Agropecuária) e 
a Embrapa. Para Gonzalez 

cada região tem suas parti-
cularidades: “climaticamente 
somos muito diferentes, Ar-
gentina e Brasil. A Argentina 
normalmente cultiva vinhas 
em zonas áridas; aqui é uma 
zona muito úmida. Em nossa 
zona temos variedades viní-
feras enquanto que no Brasil 
também são cultivadas videi-
ras americanas. Sobre o modo 
de produção, temos algumas 

características. Lá temos que 
fazer 100% de baixa irrigação 
(subsolo) e não temos tantos 
controles de doenças fúngicas 
como vocês tem aqui. Sobre o 
manejo, buscamos trabalhar 
em uma agricultura sustentá-
vel e nisso temos um objetivo 
em comum”.

 O chefe geral da Embra-
pa Uva e Vinho José Fernan-
do da Silva Protas considerou 

muito positiva a visita dos vi-
tivinicultores “Na medida em 
que os organizadores brasi-
leiros colocam a Embrapa na 
programação de visitas e nos 
dão oportunidade de mostrar 
o nosso trabalho, a nossa pro-
gramação, trocar  ideias e in-
formações com os produtores 
e lideranças - isso coloca de 
uma forma muito clara e evi-
dente a importância e o pro-
tagonismo da Embrapa quan-
to a uma instituição à serviço 
da vitivinicultura brasileira. 
Por outro lado, nós também 
entendemos que é uma forma 
de que essas pessoas possam 
levar, e certamente que levam 
para seus países, o quanto o 
Brasil vem trabalhando em 
busca de um desenvolvimento 
competitivo para nossa vitivi-
nicultura e isto é recorrente. 
Temos a certeza do nosso tra-
balho, que somos uma refe-
rência e sem dúvida nenhuma 
um belo cartão de visita do 
que realmente é a nova vitivi-
nicultura brasileira”.    

“Com tudo que ouvi aqui, não vejo lógica de não ter este incentivo. Contem comigo, pois apartir de agora, eu 
faço parte desta frente e vou ajudar a esta região a se desenvolver e lembrar de meu avô cada vez que pisar 
aqui”, declarou  a Deputada Federal
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Versátil, o abacate fica 
delicioso em pratos doces e 
salgados, é um grande aliado 
da dieta e tem um potencial 
nutricional que não deixa a 
desejar. Além de nutrir o cor-
po de dentro para fora, a fruta 
ainda vem sendo utilizada em 
receitinhas de beleza, como 
para tratar o cabelo. Mas será 
que essa tática funciona mes-
mo?

O abacate utilizado em 
forma de máscara pode ser 
útil para o tratamento dos 
fios, pois tem propriedades 
hidratantes e antioxidantes. 
É rico em vitamina E, com-
plexo B, vitamina C, vitamina 
A, cobre, manganês, magné-
sio, fósforo, potássio e zinco.. 
A hidratação capilar feita 
com a fruta não oferece riscos 
à saúde.

Como usar o 
abacate na 
hidratação 
do cabelo?
A fruta pode ser usada 

sozinha ou combinada com 
outros itens, para potenciali-
zar o seu efeito. Para otimi-
zar o poder de hidratação do 
abacate, é possível misturá-lo 
com outras substâncias, como 
cremes de hidratação e nutri-
ção. Adiciona-se assim pro-
priedades de aminoácidos, ce-
ramidas e proteínas. Ela ainda 
recomenda um tipo específico 
da fruta que é mais adequado 
para a mistura: o ideal é uti-
lizar o abacate manteiga, que 
é mais macio e contém menos 

Hidratar o cabelo com 
abacate: aprenda a receita

fibras. Anotou?

Receita de 
hidratação caseira 
com abacate
Meio abacate amassado
1 colher de sopa de mel
4 colheres de sopa de leite 

integral
Misture bem os ingre-

dientes e aplique em todo o 
comprimento dos fios. Deixe o 
creme no cabelo por 30 minu-
tos, com uma toalha úmida e 
aquecida enrolada na cabeça. 
Depois enxague abundante-
mente até retirar toda a mis-
tura e finalize o cabelo como 
sempre faz.

Frequência ideal 
de hidratações
Depende.Fios bastan-

te danificados por química, 
como tinta, alisamento, esco-
va progressiva ou relaxamen-
to, podem se beneficiar com 
duas aplicações por semana. 
Quem está apenas com o ca-
belo desidratado e pouco res-
secado, já é possível recuperar 
a maciez com uma única apli-
cação por semana.

Se os seus cabelos fo-
rem oleosos, então o melhor 
é apostar nessa máscara em 
uma frequência bem menor. 
Quem tende a sofrer com ole-
osidade no couro cabeludo 
deve deixar a máscara para 
uma frequência quinzenal 
com a seguinte ressalva: es-
palhe o cosmético apenas nas 
pontas.

A árvore exótica pé-de-
-galinha (Hovenia dulcis), 
também conhecida como uva-
-do-japão, já  teve bastante 
aceitação nos pomares da ser-
ra Gaúcha, mas  por ser uma 
planta invasora e cresce em 
áreas abertas de solos úmidos 
arenosos ou argilosos, poucos 
ainda têm o hábito de plan-
tar. A árvore foi introduzida 
como uma árvore ornamental 
no Brasil e em Santa Cata-
rina para produção de lenha 
nas propriedades rurais, mas 
não foi aprovada pelos agri-
cultores.

Os frutos do pé-de-gali-
nha (Hovenia dulcis) são mui-
to saborosos e apreciados por 
toda a fauna de aves e mamí-
feros.

Mas a uva japonesa (Ho-
venia dulcis) é uma árvore 
com inúmeros benefícios, que 
vêm sendo descobertos ape-
nas nos últimos anos.

Um dos excelentes bene-
fícios desvendados sobre ela, 
é que pode ser muito promis-

Uva japonesa ainda encontrada na serra 
gaúcha: sabor exótico com saúde

sora para quem sofre com de-
pendência alcoólica, desde as 
mais elevadas às mais leves, 
pois uma pesquisa da Univer-
sidade da Califórnia (UCLA), 
publicada no Journal of Neu-
roscience,  identificou um 
composto que se extrai desta 
plantaque pode ser emprega-
do em casos de intoxicações 
etílicas e síndrome da abs-
tinência. Trata-se da dihi-
dromiricetina, umflavonoide 
que é utilizado também como 
anticelulítico na área de cos-
mética.

É necessário realizar en-
saios com humanos, mas os 
resultados do experimento 
realizado com ratos mostra-
ram como o composto reduzia 
o consumo voluntário de ál-
cool e bloqueava sua ação no 
cérebro. Este efeito era pro-
duzido pela inibição dos re-
ceptores do neurotransmissor 
GABA (ácido gama-amino-
butírico), que habitualmente 
bloqueia a atividade cerebral 
e produz a sonolência própria 

 

OUTROS USOS

Culinária
Rico em sacarose, o pedúnculo é 

utilizado na alimentação humana. É 
carnoso, suculento e saboroso. Dos 
frutos são feitos suco, vinho, vinagre e 
marmelada.

Arborização de represas
Serve de alimentação para a ictio-

fauna, sendo recomendada para reflo-
restamento ciliar de açudes. 

Ornamental
Tem valor ornamental devido a 

copa ampla e intensa floração. In-
dicada para parques e margens de 
rodovias, porém inadequada para ar-
borizar ruas, devido ao tamanho das 
árvores.

Apícola
Tem interesse apícola, apresentan-

do bom potencial de pólen e néctar.

Forrageira
 Folhas e frutos são procurados 

por animais domésticos. As folhas 

possuem 20% de proteína e são apre-
ciadas pelo gado durante a estiagem, 
principalmente na região central do 
Rio Grande do Sul e na Campanha.

Madeira
A indústria madeireira e moveleira 

da região de Caxias do Sul-RS executa 
plantios em pequena escala, com bons 
resultados. A madeira é empregada na 
construção civil, marcenaria, carpinta-
ria, forro, vigas, caibros, tábuas, asso-
alho, moirões, tornearia fina, móveis, 
molduras, artesanato, objetos de ador-
no e laminados.

Reflorestamento ambiental
Apresenta boa deposição de fo-

lhas, auxilia no enriquecimento dos 
solos. Observa-se regeneração natural 
fraca das espécies nativas, devendo-se 
investigar possível efeito alelopático.

Energia
A lenha é considerada de boa qua-

lidade. Queima-se verde no sul do Bra-
sil para secar a erva-mate e o fumo.

da síndrome de abstinência. 
O tratamento é eficiente por-
que anula o efeito do álcool 
ingerido sobre os neurônios 
e sobre o cérebro de uma for-
ma geral, fazendo com que a 
vontade de beber mais reduza 
e em caso de ressaca, corta o 
efeito produzido pela bebida.

É utilizada como diuréti-
co, antipirético e para doen-
ças do fígado, asma, bronqui-
te e diarreia. Na China, tanto 
o fruto como o pedúnculo fru-
tífero são indicados como an-
tifebril, laxativo, diurético e 
calmante estomacal. No Bra-
sil, a casca serve no combate 
às afecções intestinais e o pe-
dúnculo frutífero é reputado 
anti-asmático, apresentando 
ainda propriedade diurética.

Na medicina oriental as 
sementes, talo (ou pedúncu-
lo) do fruto, folhas e casca do 
caule são comumente usados 
como remédios populares, 
sendo o pedúnculo de espe-
cial interesse pelo efeito con-
tra a intoxicação alcoólica e 
atividades hepatoprotetora, 
antioxidante, antidiabética, 
anti-obesidade, anti-alérgica 
e anticâncer. 

Outro benefício reconhe-
cido foi proteção do coração 
contra infartos, já que ajuda 
a desobstruir as artérias e re-
gula as taxas de colesterol no 
sangue.

Com base nas referên-

cias literárias verificou-se que 
desde o frutos às sementes da 
planta possuem propriedades 
terapêuticas. As quais são 
indicadas para fins diurético, 
antiespasmódico, febrífugo, 
laxante, anti-hipertensivo, 
anti-fadiga, desintoxicação 

alcoólica, hepatoprotetor, an-
tidiabético, antialérgica, an-
tioxidante, anticâncer (folhas 
jovens inibem a multiplicação 
das células cancerígenas, com 
exceção da leucemia), neuro-
protetor,antimicrobianos e 
antiparasitária.
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Um dos problemas mais 
comuns ao cuidar de plantas 
é a quantidade de água que 
você coloca no vaso. Por isso, 
matar as plantas ‘afogadas’ 
pelo excesso de líquido é pra-
ticamente normal no dia a dia 
de algumas pessoas. Porém, 
uma forma de evitar que isso 
aconteça é colocando carvão 
nos vasos de plantas.

Sem um sistema de dre-
nagem, a água vai acumular 
no fundo do vaso e tornar as 
raízes suscetíveis a fungos 
e bactérias, que fazem com 
que ela apodreça e morra. E 
é claro que o formato do vaso 
também influencia: alguns 
contém furos na parte de bai-
xo para que a água saia, ou-
tros não.

Ao contrário da terra, 
que absorve e mantém a água 
no lugar, essa camada extra 
faz com que a água continue 
caindo livremente, deixan-
do-a distante das raízes e da 

Pepino: apesar de ter 
crescido o consumo, o pepino 
japonês ainda é bem menos 
comercializado do que o pe-
pino salada convencional. No 
RS, há um movimento cres-
cente de olericultores que es-
tão substituindo o plantio do 
pepino salada pelo japonês. 
Contudo, como o segmento 
olerícola responde forte e ra-
pidamente às oscilações entre 
oferta e demanda, a partir do 
momento que o mercado esti-
ver sobrecarregado de pepino 
japonês, o preço tende a cair.

Quivi (também escrito 
kiwi): o produto está em ple-
na colheita das variedades 
glabras (peladas) e de polpa 
amarela, da espécie Actini-
dia chinensis, com frutos de 
bom calibre e altos teores de 

Os benefícios da couve 
a tornaram a queridinha das 
dietas: a verdura tem ação an-
ti-inflamatória, cicatrizante, 
ajuda na absorção do cálcio e 
na desintoxicação. Para melho-
rar, um recente estudo realiza-
do pela Universidade de Rush, 
nos Estados Unidos, descobriu 
que a verdura também é exce-
lente para o cérebro.

O estudo mostra que ape-
nas uma porção diária de fo-
lhas verdes escuras, como a 
couve, pode ajudar no rejuve-
nescimento cerebral. A pes-
quisa foi realizada com 950 

Colocar carvão nos 
vasos de plantas?
Sim, ajuda a manter a planta viva mesmo com o excesso de 
rega

própria terra.
O carvão vegetal é um 

elemento altamente poroso e 
que absorve muita água. Não 
só isso, mas o ele também é 
utilizado com frequência em 
aquários, como um filtro, e 
também para tratar vítimas 
de envenenamento, pela sua 
capacidade de aglutinar toxi-
nas e prevenir o estômago de 
absorvê-las.

Quando colocado no fun-
do de um vaso de plantas, o 
carvão vai agir como essa ca-
mada de segurança, que vai 
absorver a água jogada no 
vaso durante a rega e evitar 
que ela fique acumulada no 
fundo, empapando as raízes. 
Além disso, o elemento ser-
ve para evitar odores ruins, 
remover impurezas do solo 
e espantar insetos. Ou seja, 
é perfeito para ajudar você 
a ter plantinhas saudáveis e 
que duram muito tempo em 
casa.

INVERNO

Agricultores preparam 
safra de olerícolas e frutícolas

açúcar. Em breve, terá iní-
cio a colheita das variedades 
mais cultivadas na Serra, da 
espécie Actinidia deliciosa. 
De maneira geral, as plantas 
apresentam bom vigor e sani-
dade.

Pastagens e criações
Na pecuária de corte, o 

campo nativo, as espécies de 
pastagens perenes de verão 
(tíftons, panicuns e braqui-
árias) e as gramíneas anuais 
de verão (sorgo forragei-
ro, capim sudão e milheto) 
apresentam-se fibrosas, com 
menor taxa de crescimento e 
baixa qualidade, devido aos 
baixos índices de umidade no 
solo.

Couve pode deixar seu 
cérebro 11 anos mais jovem

idosos e monitorou a alimenta-
ção e a atividade cerebral dos 
participantes por um período 
entre dois a dez anos.

Foi descoberto que os vo-
luntários que comiam folhas 
verdes mais escuras todos os 
dias tinham uma conservação 
da saúde mental de até 11 anos 
em comparação com aqueles 
que não consumiam estes ali-
mentos. Os resultados não in-
cluíram fatores que poderiam 
afetar a saúde mental, como o 
nível de escolaridade, prática 
de exercícios ou histórico fa-
miliar de demência.

Tendência é ampliar a oferta de pepino japonês

Em breve, começará a colheita das variedades mais cultivadas na 
Serra
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O pinhão é aquela pequena 
semente da tradicional árvo-
re Pinheiros, um dos símbo-
los do Natal em todo o mundo 
Ocidental. Apesar de ser uma 
simples semente, ela pode ser 
deliciosa se for muito bem pre-
parada e temperada.

Você pode usar a semente 
para fazer saladas, aperitivos, 
lanches, pães e até bolos. Mas 
ela também pode ser utilizada 
como complemento de alimen-
tos mais ricos, como pratos 
principais e acompanhamen-
tos.

Manteiga e alho
Receita muito simples de 

ser feita e perfeita para servir 
como aperitivo em um encontro 
com os amigos. Você vai preci-
sar apenas de cinco ingredien-
tes e o preparo é bem rápido. 
Além da semente, o prato vai 
com sal, manteiga ou marga-
rina, dentes de alho e salsinha 
para dar o sabor final.

Pão com pinhão
Um prato bem gostoso e 

relativamente simples de ser 
feito, desde que você consi-
ga chegar no ponto correto da 
massa. Ideal para comer em um 
café da manhã bem completo. 
São poucos os ingredientes uti-
lizados, o maior desafio é mes-
mo no preparo que precisa en-
contrar a textura correta.

Salada simples 
A salada é uma das mais 

diversas possibilidades que você 
vai poder fazer com o uso des-
sa semente deliciosa e que vai 
deixar os seus pratos mais di-
ferentes e saborosos. Essa, por 
exemplo, é bem simples, porque 
mistura apenas temperos junto 
com a iguaria dos Pinheiros.

Creme de pinhão, 
carne seca e 
cachaça
Os cremes e sopas são ex-

celentes opções para usar essa 
semente. Essa receita, então, 

Aberta temporada de pinhão: 24 receitas para você amar o inverno
fica simplesmente fantástica, 
porque mistura o sabor do pi-
nhão com a carne seca e com a 
cachaça.

Sopa com carne seca
Ouso da semente com a 

carne seca e a cachaça se repe-
te nessa receita deliciosa para 
ser comida em dias frios, como 
um aperitivo acompanhado de 
um excelente vinho. Fica mui-
to gostoso e é super fácil de ser 
feito. A família inteira vai ado-
rar essa novidade incrível.

Pinhão a provençal
Outra receita muito sim-

ples e fácil de ser feita para 
você servir como aperitivo rápi-
do. Vai precisar apenas de água, 
sal, azeite de oliva, cebolas e 
pimentão verde. Pode tempe-
rar com sal, pimenta do reino, 
manjericão e outras ervas da 
sua preferência.

Bolo de pinhão
Agora uma receita doce 

que usa essa semente e que fica 
perfeita para ser servida em 
um lanche da tarde com toda a 
família. Esse bolo é muito gos-
toso, todo mundo vai adorar, 
pode ter certeza disso. Ele vai 
com grappa, açúcar refinado, 
manteiga derretida, ovos e ou-
tros ingredientes tradicionais 
de bolo.

 
Salada de figos 
com queijo roquefort 
Mais uma possibilidade de 

você fazer uma deliciosa salada 
com essa semente perfeita pra 
ser usada nesse tipo de prato. 
Agora ela vai com o maravi-
lhoso queijo roquefort, figos, 
alface, rúcula, agrião e outras 
folhas verdes que você quiser 
colocar, além de um balsâmico 
cremoso para finalizar.

Creme de 
pinhão com 
bacon e alho poró
Os cremes são excelentes 

opções para fazer com o uso 
dessa semente e essa receita fica 
incrivelmente boa. Isso porque 
ela leva uma série de ingredien-
tes muito saborosos, como o ba-
con e o alho poró.

Tortinha de pinhão
Essa tortinha é muito sim-

ples de ser feita, fica muito gos-
tosa e pode ser servida nas mais 
diversas situações. Você pode 
fazê-la para um aperitivo, para 
um lanche da tarde especial e 
até mesmo para servir em al-
gum tipo de evento, como ani-
versário, ou encontro de amigos 
na sua casa.

Sopa de pinhão 
com cream cheese 
Claro que esta lista preci-

sava de outra receita de sopa 
para que o seu menu ficasse 
mais completo e diverso. E essa 
é super especial, isso porque 
além de todo o sabor da semen-
te, você vai ter a oportunidade 
de provar a cremosidade do 
cream cheese.

 

Almôndega 
Agora chegou o momento 

de você surpreender no almo-
ço com a família e fazer aquela 
comida simplesmente sensa-
cional para todo mundo provar 
e aprovar as suas habilidades 
culinárias. Nada melhor do que 
começar com uma almôndega 
maravilhosa e bem simples de 
ser feita!

Carreteiro de pinhão
O arroz carreteiro é uma 

tradição da comida brasileira 
muito forte, principalmente no 
interior do país. Ao usar essa 
deliciosa semente, você torna a 
comida ainda mais típica e ca-
seira. Fica muito gostoso, você 
e toda a sua família vão adorar!

Nhoque vegano
O nhoque é uma possibili-

dade muito gostosa e bastante 
utilizada para fazer com essa 
semente. Esse, por exemplo, 
é completamente vegano, ou 
seja, não usa nada de origem 
animal. Você vai precisar de in-
gredientes como o grão de bico, 
linhaça, farinha de amaranto e 
outros.

Filé de frango ao 
molho cremoso 
Uma refeição completa 

para ser servida em um jantar 
daqueles bem especiais na sua 
casa. Além do filé de frango, a 

receita também leva suco de li-
mão, creme de leite, cebola gra-
tinada e noz moscada.

Farofa de pinhão 
com bacon e sálvia
A farofa é aquele prato ide-

al para usar com essa semente 
deliciosa. Ele combina perfeita-
mente com esse tipo de acom-
panhamento e você pode usar 
e abusar da criatividade para 
fazer um prato como esse que 
leva bacon e sálvia como ingre-
dientes principais.

Arroz com pinhão
Mais uma possibilidade de 

fazer arroz com a semente, só 
que agora você vai aprender a 
fazer o arroz branco, do dia a 
dia mesmo, com o adicional sa-
boroso dessa semente. É uma 
ideia perfeita para atualizar a 
sua cozinha!.

 
Ensopadinho de 
carne com pinhão
Ensopadinho bem simples 

de ser feito, muito gostoso, ide-
al para preparar naqueles dias 
mais frios, acompanhado de um 
bom vinho e excelentes conver-
sas. É perfeito para saborear 
em casa, com uma boa compa-
nhia.

Estrogonofe 
com filé mignon
O bom de se fazer estro-

gonofe é que a receita é muito 
simples e você pode inventar 
ingredientes para deixar o pra-
to mais gostoso do que ele já 
é. Com o pinhão ocorre exata-
mente isso, você vai fazer um 
estrogonofe de filé mignon nor-
mal e adicionar o poder dessa 
semente!

Canelone de 
berinjela com queijo 
Claro que os amantes de 

massa não poderiam ficar ór-
fãos em uma lista tão deliciosa 
como esta. Esse é um prato sen-

sacional da cozinha italiana, o 
canelone, perfeito para você ar-
rasar naquele jantar romântico 
e ganhar o coração e o estôma-
go da pessoa amada.

Nhoque de 
mandioca ao molho
Outra opção de nhoque 

para você atualizar de vez o seu 
cardápio e mostrar que possui 
várias possibilidades dentro da 
sua cabeça para utilizar essa se-
mente maravilhosa em compo-
sições gastronômicas diversas. 
Essa é feita com mandioca e fica 
uma delícia!

Risoto de pinhão
A mistura do arroz com o 

pinhão volta mais uma vez, só 
que agora na forma de risoto. 
Já deu para perceber que essa 
mistura é muito bem desejada 
pelo meio culinário, já que os 
dois ingredientes se harmoni-
zam bem, quando bem tempe-
rados e cozinhados da maneira 
correta.

Estrogonofe de 
cogumelos 
Se você é fã mesmo de es-

trogonofe, que tal experimen-
tar outra forma de fazer esse 
clássico? Agora você vai mistu-
rar o sabor de cogumelos à car-
ne e ao pinhão para deixar essa 
receita ainda mais gostosa!

Farofa simples 
Mais uma possibilidade de 

fazer aquela deliciosa farinha 
com essa semente deliciosa! 
Vai precisar de ingredientes 
básicos, para temperar mesmo, 
nada de opções mirabolantes ou 
muito diferentes. Fica muito 
bom.

O pinhão é uma semente 
que pode até ser encontrada no 
Brasil, principalmente nos es-
tados mais frios, do sul do país. 
O bom é que ela é um ingre-
diente muito versátil, que pode 
ser feito de diversas formas e 
em pratos bem diferentes!


