
No sabor e preparo, 
as tradições do Sul
Seja nos festejos da 
Semana Farroupilha 
ou nas mesas das 
famílias, a comida 
campeira é marca
da cultura gaúcha

No palavreado gaudério, a galinhada também é conhecida como galinha encilhada
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Acultura gaúcha carre-
ga diversas marcas. 
Entre as mais fortes e 

expressivas, está a culinária, 
que atrai o público em geral, 
principalmente na Semana 
Farroupilha, ávido por de-
gustar os sabores do Sul. Na 
mesa das famílias gaúchas a 
tradição também é servida 
diariamente, com o carreteiro, 
a galinhada - ou no palavrea-
do gaúcho, a galinha encilha-
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MEDICAMENTOS
O uso correto de medi-

camentos prescritos pelo 
médico é essencial e deve 
ser seguido rigorosamen-
te, caso contrário pode 
trazer riscos à saúde. Para 
falar sobre o uso adequa-
do e como os farmacêu-
ticos podem auxiliar, o 
Arauto Saúde desta sema-
na entrevistou a farmacêu-
tica Maíra Bernardt Bonini. 
Inicialmente, a profissional 
explicou a função do farmacêutico. “Hoje, com a forma-
ção generalista, o farmacêutico pode exercer diversas 
atividades, em algumas áreas, como análises clínicas, 
farmácia comercial e manipulação, farmácia hospitalar 
e oncologia, indústria farmacêutica e de alimentos e 
mais recentemente pode atuar na área de estética”, 
exemplifica. “O Conselho  Federal de Farmácia cita 
em torno de 70 subáreas em que o profissional pode 
atuar”, completa. 

Mas como ele pode auxiliar o paciente? Na farmácia 
comercial, principalmente, o farmacêutico pode fazer a 
orientação do paciente quanto ao uso correto da me-
dicação. “Ele pode fazer a conciliação medicamentosa, 
revisão da farmacoterapia, que é o tratamento que esse 
paciente vai realizar, pode fazer educação e saúde, onde 
vai repassar informações para este paciente de como o 
remédio deve ser armazenado em casa e de como este 
medicamento deve ser descartado de forma correta”, 
esclarece. “Pode auxiliar o paciente em procedimentos 
como verificação de pressão arterial, glicemia e reali-
zar pequenos procedimentos como curativos simples 
na farmácia e aplicação de injetáveis como vacinas”, 
sublinha.

É o farmacêutico que fará ainda a interpretação da 
prescrição médica na farmácia. “Hoje, com a prescrição 
feita de forma digitalizada facilitou muito o trabalho, 
porque assim evita erros na hora de verificar. E tendo 
a prescrição em mãos, o profissional vai avaliar toda 
a farmacoterapia, desde a verificação da dose, a fre-
quência de uso deste medicamento, quais os horários 
que o paciente deve tomar e a quantia total necessária 
para o tratamento”, enfatiza. Maíra alerta ainda para a 
automedicação, que é um ato bem comum entre a po-
pulação e traz riscos à saúde. “A automedicação pode 
desenvolver alergias, dependência de algumas medi-
cações, mascarar sintomas que o paciente vem tendo 
e que são importantes para um diagnóstico futuro e, 
ainda, trazer problemas gastrointestinais e hepáticos”, 
aponta. A profissional reforça que o farmacêutico pode 
indicar alguns medicamentos, aqueles chamados de 
medicamentos sem tarja, isentos de prescrição médica. 
Ou seja, os remédios mais comuns para resfriados, dor 
de dente, asia, má digestão.
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da -, a vaca atolada e o famoso 
churrasco. Entre elas, está a 
de Rogério e Mirian Santos, 
que além de dividirem o gos-
to pela gastronomia gaúcha 
com os filhos, Thais, Thiago 
e Talisson, se dedicam no 
preparo da comida campeira 
nas festividades em CTG, em 
Vera Cruz.  

No preparo de um prato 
típico gaúcho, o segredo, na 
opinião de Rogério, é capri-
char no tempero. “A comida 
precisa ter sabor e, para isso, 
não dá para abrir mão da cebo-
linha, da salsa, da cebola e do 
alho”, revela. Além disso, ele 
explica que sempre vai bem 
servir junto das delícias gaú-
chas, os acompanhamentos 
campeiros como mandioca, 
quibebe e o arroz de galpão, 
que é o arroz misturado ao 

charque e a linguiça picados. 
Já para a sobremesa, a dica 
dele é a ambrosia e o sagu.

Os pratos e os sabores típi-
cos do Rio Grande do Sul  são 
um convite e tanto ao público, 
que prestigia os festejos da 
Semana Farroupilha. Na ter-
ça-feira à noite, as professoras 
Nadia Zanella, Cristiane Ma-
yer e Andressa Brum foram ao 
CTG Candeeiro da Amizade 
atraídas pela missa crioula, 
mas também pela galinhada. 
“Já provei em outros anos e é 
muito deliciosa. Se a gente não 
janta aqui, acaba levando pra 
casa”, revela Nadia. Para Flá-
vio e Sheila Kohls, a comida 
campeira é uma das melhores. 
“Esse é um atrativo sempre, e 
entre nossos pratos preferidos 
está o carreteiro de charque”,  
diz Sheila.

TRADIÇÃO EM FAMÍLIA
Mirian e Rogério estão en-

volvidos há mais de 20 anos 
em atividades tradicionalistas 
e, hoje, seus filhos também 
seguem as tradições gaúchas. 
“Eles puxaram o gosto pelo 
preparo dos pratos e desde 
muito cedo sabem se virar na 
cozinha”, conta Mirian. Com 
apenas dois anos, o neto Muri-
lo Severo também acompanha 
atento o trabalho na cozinha. 
“Se a gente está sem touca ele 
lembra ‘vovó, põe a touca’”, 
revela a avó.
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