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Celebrando o renascimento
A simbologia da
ressurreição da Páscoa,
faz com que renasça
nossa esperança de um
mundo melhor e o
desejo que o domingo
de Páscoa seja de amor
e paz, se possível, ao
lado das pessoas que
amamos. Para os
cristãos, é celebrada a
ressurreição de Cristo, é
o seu renascimento.
Por isso nada melhor
do que aproveitar para
reﬂetir. Avaliar a vida
para saber se é
necessário recomeçar,
porque este é o
momento de renascer.
Seja para um novo modo
de vida, para o amor,
para amizade. Enﬁm, se
na nossa vida existe algo
que não está
satisfatório, porque não
parar, recomeçar e
reviver para a
felicidade.

Com os melhores
votos de

Feliz
Páscoa
aos associados e
amigos da Agaﬁsp

Nesta Edição
Eleições em maio
Encontro Nacional
em Aracaju
Perﬁl do associado
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O governo tem alardeado que tão logo vote ou desista da
reforma da previdência irá se dedicar a efetuar mudanças na
estrutura tributária, tendo como foco a simpliﬁcação.Muito se
fala e escreve sobre essa possibilidade, inclusive em uma
Comissão Especial na Câmara dos Deputados onde o debate
sobre a matéria foi aprofundado nos últimos anos, com
presença de especialistas nacionais e internacionais.
Temos dezenas de tributos sobrecarregando contribuintes
pessoas físicas e jurídicas, desde os mais conhecidos, como o
Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza (IR), o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto
Territorial Rural (ITR), o Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), o Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre a importação (II),
entre outros. Há ainda cerca de três dezenas de taxas que
podem ser cobradas, bem como diversas contribuições, entre
elas, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Coﬁns), o Pis/Pasep, a contribuição previdenciária, a
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) e as
Contribuições de Melhoria, etc.
No âmbito da União, a Receita Federal do Brasil administra
cerca de 11 impostos e contribuições que totalizaram R$ 1,30
trilhão de arrecadação em 2017. Este montante contribui
decisivamente para a carga tributária total superar a marca de
mais de 33% do PIB.Mas enquanto o governo não muda este
cipoal tributário, promove aumento de carga 'disfarçada',
mesmo num momento de recessão econômica ou de melhora
tênue da economia. De que forma? Uma delas com a elevação
continuada dos preços 'controlados' pelas agências reguladoras.
Nesta conta entram o gás de cozinha, o combustível, a
energia elétrica residencial, a taxa de água, esgoto e de lixo, as
tarifas dos ônibus urbanos, trens e metrôs, e até os planos de
saúde. Além de impactar no bolso dos cidadãos, elevam o
montante arrecadado de tributos incidentes sobre estes
produtos e serviços.
Uma outra maneira de elevação da carga tributária atinge
frontalmente, em especial, o trabalhador assalariado, em
razão de o governo não corrigir a defasagem da tabela do
Imposto de Renda da Pessoa Física.Segundo levantamento de
especialistas, desde 1996, a perda dos contribuintes com o fato
da referida tabela não ter seus valores e faixas reajustados com
a inﬂação, já soma mais de 88%.Só para exempliﬁcar, hoje estão
isentos do IR os contribuintes que ganham até R$ 1.903,98 por
mês. Se fosse feita justiça e a efetiva correção, o assalariado
que ganha até R$ 3.556,56 estaria livre de pagar imposto de
renda na fonte.Portanto, como sempre, de uma forma ou outra,
todos pagamos o pato ou a conta, cada dia mais. E, como dizia
aquele humorista: 'E o salário, ó!'.
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

“Elas brigam por aquilo em que acreditam.
Elas se levantam contra a injustiça. Elas não
aceitam 'não' como resposta, quando
acreditam que existe melhor solução”
Pablo Neruda, poeta chileno

CARREIRA

Encontro Nacional de auditores da RFB em Aracaju
estruturantes pretendidas pelo governo devem seguir os
anseios sociais.
A programação do Encontro Nacional inclui a recepção
de abertura na noite de domingo (27). Na manhã de
segunda-feira (28), todos estarão livres para um city tour.
Mas à tarde se iniciam os trabalhos, assim como pela
manhã de terça-feira (29). A tarde será livre e à noite
haverá o encerramento com o tradicional jantar de
confraternização.

As inscrições para o 16º Encontro Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil já estão
abertas. O evento reunirá de 27 a 29 de maio em Aracaju
(SE) colegas de todo o país. O evento terá como sede o
Radisson Hotel Aracaju. Aracaju é uma bela cidade, com
litoral convidativo, gastronomia variada e uma inﬁnidade
de pontos turísticos para ser explorada. Para ajudar, a
data do evento está emendada com o feriado de Corpus
Christi, o que facilita a oportunidade de desbravar essa
maravilha brasileira repleta de belezas naturais.
Neste ano, especialmente, o encontro ocorre num
importante momento político e econômico para o país, em
que o engajamento e a união de vários segmentos da
sociedade ganharam força e mostraram que as mudanças

Liminar do STF protege
associados nos bônus de eﬁciência
A Anﬁp ingressou, no início de fevereiro, com
mandado de segurança em nome de seus associados no
Supremo Tribunal Federal (STF) e ganhou liminar que
suspendeu todo o controle concentrado feito pelo
Tribunal de Contas da União (TCU) em relação ao bônus
de eﬁciência e produtividade. Com notícias de que o
bônus continuava cortado no contracheque dos
associados, a entidade dirigiu-se à Coordenação Geral
de Gestão de Pessoas (Cogep) para cobrar explicações. A
Cogep respondeu presencialmente e via ofício que não
recebeu qualquer ordem do TCU para o retorno do
pagamento do bônus, o que comprova que o TCU não
cumpriu decisão do STF. Os associados que observarem a
suspensão do bônus em seus contracheques devem
comunicar imediatamente para que as providências
sejam tomadas rapidamente.
Integrantes da diretoria da Anﬁp participaram, no
dia 8 de março, audiência com o presidente do TCU,
Raimundo Carreiro. Na ocasião, entregaram ao ministro
a decisão do STF, que trata da suspensão do pagamento
do bônus de eﬁciência dos servidores ativos e
aposentados, além do mandado de segurança para que
os associados voltem a receber a gratiﬁcação.Carreiro
disse aos representantes das entidades que já havia
discutido a decisão do STF com a corte do TCU e que
ﬁcou claro que ela será cumprida.

Informações
• Faça sua inscrição pelo site da Anﬁp
www.anﬁp.org.br/noticis.phd?id_noticia para garantir
sua vaga;
• Associados ativos que precisam de liberação do
ponto têm até 7 de maio para fazer a inscrição e
solicitar o benefício. Vale enfatizar que a liberação de
ponto será solicitada conforme a portaria RFB
631/2013.

Indenização de fronteira
é regulamentada
Após um longo período de negociações, o presidente
Michel Temer assinou, em dezembro, o decreto que
regulamenta a indenização de fronteira destinada às
carreiras que atuam em regiões fronteiriças. Os servidores
vão receber um adicional de R$ 91 por dia trabalhado
durante a semana, excluindo sábados e domingos,
conforme a lei nº 12.855 de setembro de 2013.
O decreto abrange as carreiras de auditores ﬁscais da
RFB, agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária
Federal e auditores ﬁscais Agropecuários e do Trabalho. A
lista com 227 localidades estratégicas foi divulgada pelo
Ministério do Planejamento em 20 de dezembro. Desse
total, 104 estão destinadas a auditores da RFB e as demais
distribuídas entre as outras carreiras. O critério para a
deﬁnição das localidades considerou os municípios em
faixas de fronteira e os de difícil ﬁxação de efetivos.
São estes os municípios gaúchos na lista de localidades
estratégicas:
• Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Carazinho, Chuí,
Cruz Alta, Erechim, Frederico Westphalen, Ijuí, Itaqui,
Jaguarão, Palmeira das Missões, Pelotas, Porto Mauá,
Porto Xavier, Quaraí, Rio Grande, Sant'Ana do Livramento,
Santa Rosa, Santiago, Santo Ângelo, São Borja, São
Gabriel, São Luiz Gonzaga, Três Passos e Uruguaiana.
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Processo eleitoral da nova Diretoria
da Agaﬁsp se inicia em abril
O processo sucessório da Agaﬁsp se inicia em abril
deste ano. É a oportunidade para que todos os associados
participem, apresentando nomes para compor as chapas
que se candidatam aos novos cargos na Diretoria,
Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo.
Conforme instruções estatutárias, a inscrição das
chapas será no período de 16 a 25 de abril, das 9h às 17h
na sede da Agaﬁsp, perante a Comissão Eleitoral.
A eleição será no dia 14 de maio, das 9h às 17h. A
proclamação do resultado está marcada para 22 de maio
às 16h. A posse oﬁcial ocorre no dia 1º de junho na sede da
Associação e será festejada no dia 8 de junho, durante a
festa de aniversário dos 56 anos de fundação.

Cargos a serem preenchidos:
DIRETORIA:

Presidente
Vice-presidente

Diretores:

Administrativo
Financeiro
Financeiro adjunto
Política de Classe
Cultural, Social e Esportivo
Aposentados, Pensionistas e
Serviços Assistenciais
Jurídico

Festa de aniversário dos
56 anos de fundação
Está agendada para o dia 8 de
junho nos salões da Sociedade
Germânia a tradicional festa de
aniversário da Associação, que
completa 56 anos da assinatura
da Ata de Criação em junho de
1962.
O tema escolhido para a
decoração temática é a Rússia,
para o qual estão sendo
programadasvárias surpresas. Na
mesma ocasião será comemorada
a posse da nova diretoria para o
biênio 2018/2020 e
homenageados os aposentados do
período entre junho de 2017 e
junho de 2018.

Inauguração da nova decoração

Foi aprovada, na última
Assembleia, ocorrida no

OPINIÃO
As diretorias da Associação são algumas
vezes objeto de críticas de parte de alguns
colegas insatisfeitos com medidas e decisões
tomadas. Sabemos que é impossível agradar
a todos, mas tenham certeza que cada
membro da direção tenta fazer o possível e
até o impossível para atender todos os
pleitos dos associados.
Diante disso, esta é a hora e o momento
de todos os sócios colaborarem com sua
entidade de classe, formando chapas e
submetendo-se ao voto democrático dos
eleitores. Há tempos, a eleição era um dia
festivo de reencontro; os sócios iam votar na
sede da Agaﬁsp, reforçando a importância
da participação coletiva. Participe e faça
valer sua vontade.

Nova
modalidade
de associado

CONSELHO DELIBERATIVO 14 membros eleitos
CONSELHO FISCAL

dia 28 de outubro do ano
passado, uma nova

3 titulares eleitos
3 suplentes

modalidade de associado
para a Agaﬁsp. Trata-se do
Sócio Vinculado, que está
no Capítulo III – Admissão
e demissão de associados,
no inciso 3º. São os

A ocasião festiva para celebrar o Dia Internacional
da Mulher ocorreu no dia 8 de março no Espaço
Cultural, com a inauguração da galeria de fotos de
Leonid Streliaev e palestra com a escritora e
empresária do segmento criativo/artesanal Lu Gastal autora do livro Relicário de Afetos. Ela encantou as
dezenas de mulheres presentes ao abordar as tradições
que aos poucos vão sendo esquecidas pelas novas
gerações.

herdeiros de sócios
efetivos e/ou
pensionistas, para ﬁns de
acompanhamento de
processos judiciais da
entidade.

SOCIAL

Orientação
para IR
A Agaﬁsp prestará
atendimento aos
associados interessados
em orientação para o
Imposto de Renda 2018 às
terças e quintas, das 14
às 17h, até o ﬁnal de abril. Agende um horário. Se
informe pelo telefone 51-3224-4355.

“Olhe para as estrelas e
não para os próprios pés.”
Stephen Hawkink

Curtas
• Medida Provisória (MP) 805/17 - suspende a
recomposição salarial de diversas categorias do
serviço público federal e aumenta a alíquota de 11%
para 14% da contribuição previdenciária do
funcionalismo. Mobilização geral;
• Recadastramento – todos devem fazer seu
recadastramento no mês de seu aniversário, no
banco em que receba seus vencimentos, para não ser
penalizado com a suspensão de pagamento.
• Gramado – qualquer dia é dia de subir a Serra.
Faça sua reserva, via site da Agaﬁsp, do apartamento
disponível aos sócios;
• Esportes – não esqueça que a Agaﬁsp aluga
uma quadra de futebol sete, no Planet Ball. Todas as
segundas-feiras, das 19h às 20h ela está à disposição
dos associados e familiares;
•Aposentados e Pensionistas – atendimento do
RH do Ministério da Fazenda – SAMF/RS é no térreo
do prédio em Porto Alegre, o Chocolatão, das 14h às
17h. Os ativos são atendidos também no térreo pela
manhã e à tarde.

Março

Abril

Maio

1 - Ligia Lima da Silveira, Maria Alzira da Rosa
Ferreira
2 - Lourdes de Maria Costa Tartarotti
3 - Arlene dos Anjos Simões
5 - Blondina Guilhermina MatterGottfried, Maria
Elizabeth Souto de Oliveira, Paulo Correa
Rodrigues
7 - Ana Lucia Gabech Alvares
8 - Bruno FioravanteGemin, Eduardo AtilioCorsetti
9 - Carlos Bento Odonnel da Silva, Denis Borges
Fortes Rocco, Luiz Costa Pacheco, Tania Maria
ValliJaeger
10 - OddoneAntonioMilanez de Souza, Virginia
AydosVillarinho
11 - Hercilia Maria Bernardi
13 - Laura ArioliFrittoli, Tania Maria Faria Garcia
15 - Maria Helena Peixoto de Oliveira Cordeiro
16 - Airton Veiga Castro dos Santos, Maria José
Pereira, Miguel Henrique Schmitz, Norberto
Staggemeier
17 - Marines Ana Argenta
18 - AusilliaMarquettiKunzler, Eleane Maria Goulart
Chaves, Iloci Maria de Sena, Paulo Roberto
Machado Bastos, Rut Loureiro Gonçalves Greco
19 - Luiz Ubirajara Mezomo
20 - Cleonice Daniel Amaral, Miriam Lourdes
Coutinho
23 - Carlos Ernani Kolb, Lucy Hoffmann, Norma
Bueno Pedrosa, Olga de Deus Manni
26 - Juarez Costa Espíndola
27 - Carlos Fernando Schuch, Irene Pimentel
Gonçalves, Jacqueline BonetteGuedes
28 - Rogerio José Schuster
29 - Lais Regina Dickel Rosa
31 - Ana Maria Kirst Nacul

1 - João Roberto Schu Ferreira, José Antônio
Malheiros Monteiro, Sergio Pedro Werlang
2 - Carlos Alberto Boeira de Jesus, Nilza Silveira
Rodrigues
3 - Estelita Barreto da Rosa
5 - Claudio Albino Tesheiner, Maria Inês
SamouraMeirelles
6 - Antonio Carlos Teixeira de Castro, Maria Judith
Perin, Rosana Ribeiro Mazeron
8 - GenesiHaack
9 - Rosaria Saggioni Moraes, Vilma Porto
11 - Gilberto Zambrano Filho
13 - Erna Wolf Hoff, Ruy Carlos de Mello, Vera Lucia
GiacomelliSalvatti
14 - Julia Giulian
15 - Ademar Paulo Dresch, Pedro Alves Pfeifer
16 - HelioIgarsaba, Lisi Mara da Silva, Maria Enoir
Souza da Silva Germani
17 - Hildegard Thummerer Wentz, Tania Regina
MeneghelloFialho
20 - Alexandre Lelo da Cunha Oliveira,
AngeloRigoni, Leopardo Ribeiro Santanna
21 - Luiz Carlos Francisco Torre
22 - Alvorino Machado Rodrigues, Paulo Roberto
BossoniMoura
23 - Elaine Balbao Oliveira, Joel Narcizo Ribas,
Jorge Jose Tochetto, Olga Maria Moscoso Soares,
Rosa Alice da Luz Moreira
24 - Onori Geraldo Ferronatto, Suzana de Araújo
25 - Antonio Augusto Cavalheiro Pires, Margareth
AydosPujol
27 - Gecy de Jesus Trogildo, Vilson AntonioRomero
28 - Irene Maria Cardoso de Sena, Jose Luiz Muller
Netto
29 - Maria Emilia Barcelos Castilhos, Maria Isabel
TombiniSantin
30 - Reny Morelle da Silva

2 - João Bastos Argento, João Evair Hugo, Malvina
Sibemberg, Mario BortoloAndrighetti, Marli
Teixeira Bastos, Terezinha de Lurdes Almeida
Martins
3 - Cleusa Maria Blanco Rocha
5 - Ben Hur Torres, Leci Lourdes Correa de Barros
7 - NadyEda Funk
8 - OlicioGalle
10 - Elvira Ayres Cacciatore, Nadir Maria Disconsi,
Sophia Pomorski
11 - IriaTheresaBombassaro, Rejane WoltzBarbisa
12 - AmaryllisFranquine Ferrari, MelitaGorckFanck
13 - Cilesia de Vargas Veiga, Claudio Roberto
Dornelles Macedo, Irene Terezinha Viana Franco,
Luiz Carlos Santos da Silva, Magali Isabel
DaudtFranck, Magdala de Fatima Vitoria Selbach
14 - Eni Soares Cunha
15 - Ari José Forte, Estela Maria de Andrade Dal
Pont, José Carlos Vecchio, Vera Regina
LaitanoGuerra
18 - Adalarde Carlos Maia, Ruy Carlos Rassele,
Valter Kemmerer
19 - Carmem BernadetiWolke, Cecilia Maria
Alegretti
20 - AgnezSchafer, Dalva Maria Brandão da
Fontoura, Nelsi Pimentel Goncalves
21 - Denise WolpNether, Maria da Cunha Orlandi,
Neide Pontes Peixoto Amaral, Vera Lucia
MancilhaMenezes
22 - EriViapiana, Ivan de SimasSigal
23 - Maria Erbenia Ribas Camargo, Orlando Schnell
24 - Luis Carlos Marzullo de Lima
26 - Maria Brugnara
27 - Antônio Manoel Figueiró, Nilton Telmar Ramos
Nunes
28 - Carlos Barreiro
29 - Elma Lorena Fraga Dutra
30 - Anice Terezinha Steimer
31 - Zandra Maria Barcelos Giorgis
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Reforma tributária
precisa acabar com
as desigualdades

Nereu Alberto Fink Capeletti
Aos quase 60 anos, Nereu Alberto FinckCapeletti continua no cargo que
exerce desde maio de 2015. “Tenho tempo completo de contribuição
necessário para aposentadoria, porém continuo trabalhando, pois trabalhar
é bom, o abono permanência faz bem e, no momento, não tem ninguém
esperando para ser nomeado”.
Nereu se considera uma pessoa tranquila e constante. Sua vida é uma
comprovação disso. É casado há 29 anos com Lúcia Verena Eidelwein, com
quem teve dois ﬁlhos, Camila e Fernando, ambos já formados, ela em
Medicina e ele em Direito.
Mora no bairro Santo Antônio desde que nasceu, e tem casa no Imbé, há
26 anos, onde veraneia sempre. Participa ativamente da Igreja Santo
Antônio, onde foi batizado, participou do grupo de jovens com as duas irmãs
e casou. Católico praticante, Nereu está envolvido na Pastoral do Dízimo, no
curso de Teologia e nas encenações de datas especiais.
Na adolescência, ajudava o pai, Pedro Jacob Capeletti, na oﬁcina
mecânica da família, que ﬁcava na Avenida Bento Gonçalves, durante as
férias escolares. Em 1979 ingressou na Economia da PUCRS e prestou serviço
militar. Foi chamado no concurso de agente administrativo do IAPAS e
assumiu na Contabilidade. Já no treinamento teórico para auditor ﬁscal,
associou-se à Agaﬁsp e à Anﬁp, como todos os colegas da época.
“Fui trabalhar na Região Fiscal 1, em Porto Alegre, onde fui ﬁscal de
pasta até 1990, quando me tornei chefe do grupo. Função que exerci até
1992. Em 2004 fui para o plantão ﬁscal. Por ocasião da uniﬁcação com a
Receita Federal, estava alocado no plantão, indo trabalhar no CAC (Centro
de Atendimento ao Contribuinte). Desta forma, em 2007, estava no primeiro
grupo transferido para o 'Chocolatão'. Em 2009, quando a liberação CND de
obras voltou à ﬁscalização, fui transferido para essa função, na qual
permaneci até 2013. Desde então estou na Restituição”, relata.
Desde sua associação à Agaﬁsp, em 1986, participou de todos os eventos
promovidos em Porto Alegre. “Em 1998, pela primeira vez, participei da
diretoria da associação, como segundo-tesoureiro. Depois estive em três
diretorias seguidas, até 2004. A partir de 2012 estive no Conselho
Deliberativo por dois mandatos, e voltei à Diretoria, desta vez como
tesoureiro-adjunto. Participei como convencional da Anﬁp, em Brasília, em
2017”. Esteve também na fundação do Sindicato dos Auditores-Fiscais e
participou da diretoria e das convenções da entidade.
“Naturalmente, o trabalho, a paróquia, a associação, me proporcionam
diferentes grupos de convivência, dos quais gosto muito de participar.
Costumo dizer que se não fui a uma festa ou confraternização é porque tive
outra”, brinca.

O vice-presidente de Estudos e
Assuntos Tributários e ex-presidente
da Agaﬁsp, Cesar Roxo Machado,
palestrou, em 23 de janeiro, durante
o Fórum Social Mundial ocorrido em
Porto Alegre na Universidade Federal
do Rio Grande Do Sul (Ufrgs). Ele
salientou que o sistema tributário
brasileiro é arcaico, muito
complicado, com tributação
excessiva sobre o consumo e que isso
precisa ser mudado, “aumentando-se
a tributação sobre a renda e a
propriedade e, assim, tornando-o
mais justo”.
Cesar Machado informou que a
Anﬁp e a Fenaﬁsco, desde o início do
ano, têm sido protagonistas nas
discussões sobre Reforma Tributária.
Para isso, decidiram apoiar um grupo
de estudos formado por especialistas
de diversos órgãos e instituições para
elaborar uma proposta a ser
apresentada à sociedade, aos
presidenciáveis e aos partidos
políticos ao longo de 2018.
Além da Reforma Tributária,
Cesar Machado desmistiﬁcou as
informações repassadas pelo governo
federal sobre o déﬁcit da Previdência
e defendeu a posição da Anﬁp sobre o
projeto de Reforma Previdenciária.

SAÚDE

Canela protege as plantas de
doenças e auxilia o crescimento
A canela é um dos mais eﬁcazes agentes para serem utilizados nas plantas para acabar com
pragas, fungos e cortes. Pode ser em pó ou em pau. A canela é uma especiaria aromática muito usada
na cozinha, que não é apenas versátil para a comida. Também é muito usada na medicina e tem usos
surpreendentes para manter suas plantas saudáveis e lindas.
Esse tempero versátil pode ser usado para ajudar a enraizar as estacas, evitar os fungos que
matam as mudas pequenas e até mesmo para manter as pragas longe de sua casa. A partir do
momento que você aprende a usar o pó de canela para ter plantas saudáveis, você pensará duas
vezes antes de colocar produtos químicos agressivos para as necessidades do seu jardim.
A canela pode ser encontrada nas duas formas na maioria dos supermercados a preços bem
acessíveis.
4. Excelente enraizador
A canela também é uma ótima opção para acelerar o
processo de enraizamento de uma planta. Em qualquer
raminho de quase todas as variedades de vegetais é só
aplicar a canela no caule para estimular o crescimento das
raízes. Umedeça o pequeno galho e coloque a canela,
antes de plantar. Além de proteger contra os fungos, a
canela vai estimular o crescimento das raízes.

5. Detém as formigas

Estes são os benefícios mais comuns:

1. Elimina os fungos
A canela tem propriedades fungicidas. Se você
polvilhar canela em pó diretamente na terra, vai eliminar
os fungos. Mas você também pode fazer um spray de
canela:
- um copo de água morna e 1 colher de chá de canela.
Deixar durante toda a noite e no dia seguinte coar em um
ﬁltro de café. Coloque numa embalagem com spray e
pulverize nos caules das plantas afetadas.

2. Cicatriza plantas doentes e quebradas
Pulverize canela em pó nas feridas dos caules
quebrados ou doentes. A canela vai acelerar o processo de
cicatrização e proteger a planta de outras doenças.

3. Protege as mudas de doenças
As propriedades fungicidas da canela são ótima opção
para proteger as mudas de apodrecer ou adquirir qualquer
outra doença. Uma boa ideia é 'empanar' as sementes com
canela antes de plantar para protegê-las até o momento
de germinar. Pincelar canela nos galhos quebrados e
empapar as sementes combate os fungos.

Se há problemas com as formigas em sua casa, a
canela pode resolver. As formigas não gostam de andar
onde tem o pó de canela e com isso vão desaparecer. Use a
canela dentro e fora de casa. Encontre a casa das formigas
e polvilhe a canela na entrada. A canela não vai matar as
formigas mas vai fazê-las mudar de lugar.

6. Mantém os mosquitos
longe do seu jardim
Polvilhe um pouco de canela em torno das suas plantas
para afastar mosquitos e outros insetos. Eles não gostam
do cheiro forte da canela e você vai poder desfrutar do seu
jardim de dia e de noite.

