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Embrapa apresenta dados da produção 
de uva na região e no Estado 

 Através deste trabalho, constata-se que o Rio Grande do Sul, estado com maior área e produção de uvas do Brasil, também é o estado com maior concentração de uvas destinadas ao processa-
mento para elaboração de vinhos e suco de uva. Página 04 e 05

Financiamentos para 
comprar máquinas 
agrícolas e não acabar 
se endividando
Sempre pensando no nosso leitor, 
encontramos alguns financiamentos 
para o nosso agricultor conseguir comprar 
a sonhada maquína agrícola e não afundar 
a conta no banco

Figo da Índia é importante no combate 
de afecções das vias respiratórias

(pág. 02)
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Figo da Índia é importante no combate 
de afecções das vias respiratórias
Planta é utilizada na fabricação de alguns produtos 
farmacêuticos indicados para o tratamento de doenças 
urinárias, das vias respiratórias e como diurético

O Figo da Índia, de nome cientí-
fico Opuntia fícus-indica, é uma plan-
ta também conhecida como cacto, 
figueira-da-índia, figueira-do-diabo 
e outros, pertencente à família das 
Cactaceae. Segundo especialistas e 
historiadores, o consumo desta plan-
ta teve início há cerca de 9.000 anos. 
Rico em açúcar e com considerável 
quantidade de potássio, magnésio, 
cálcio e vitaminas A, B1, B2 e C, esta 
planta é utilizada na fabricação de 
alguns produtos farmacêuticos in-
dicados para o tratamento de doen-
ças urinárias, das vias respiratórias e 
como diurético. O figo da Índia pode 
se apresentar de várias cores: verde, 
roxa, vermelha, branca ou amarela. O 
vermelho costuma ser usado como 
corante natural.

Propriedades medicinais
O figo da Índia possui proprie-

dades: adstringente, antidiarreica, 
antiasmática, antiescorbútico, anti-
prostática, antirreumático, antitussí-
gena, cardiotônica, colagoga, digesti-
va, diurética, emoliente, estimulante 
medular, hidratante, maturativa, mu-
cilaginosa, sedativa, vermífuga e hi-
poglicêmica.

Benefícios e indicações de 
uso

Como planta medicinal, o figo 
da Índia é indicado para tratar ca-
sos de afecção das vias respiratórias, 
asma, circulação, coqueluche, diar-
reia, disenteria, dor reumática, febre 
gástrica biliosa, tosse, fígado, angi-
na, úlcera, diabetes, tumor benigno 

da próstata e vermes. Além disso, a 
planta pode ser utilizada na limpeza 
de pele e como tônica para pele seca. 
Das sementes da planta é extraído 
um óleo muito utilizado em produ-
tos cosméticos. No Brasil, o figo da 
Índia também é usado para alimen-
tar o gado. Com sabor parecido ao 
da pêra e do melão, bem aguado e 
doce, alguns estudos apontam que o 
seu sumo auxilia no combate às bac-
térias, além de ser importante para 
o bom funcionamento do aparelho 
digestivo.

Como consumir o figo da 
Índia?

O fruto do figo da Índia pode ser 
consumido fresco, na sua forma na-
tural, mas também como fruto seco, 
em sumo, em bebidas alcoólica e no 
preparo de doces e compotas. Para 
comer o fruto basta parti-lo ao meio 
e, com uma colher, comer o recheio. 
Também pode ser feita uma infusão 
com as flores da planta.

Infusão do figo da índia
Ingredientes:
– 1 colher de sopa de flores da 

planta;
– ¼ de litro de água quente.

Modo de preparo:
Adicione as flores da planta na 

água quente e deixe abafando por al-
gum tempo. Aguarde esfriar e adoce 
com mel. Tome 2 xícaras ao dia. Esta 
mesma receita de infusão das flores 
do figo da Índia pode ser utilizado 
para tratamento da pele.

 O figo da Índia pode se apresentar de várias cores: verde, roxa, vermelha, branca ou 
amarela. O vermelho costuma ser usado como corante natural
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Financiamentos para comprar máquinas 
agrícolas e não se endividar

Atualmente, os esforços físicos 
feitos na terra não precisam ser tão 
árduos como antigamente, as máqui-
nas agrícolas ajudam muito a diminuir 
o desgaste dos agricultores.

Com isso, confira alguns tipos de 
financiamentos que você pode fazer 
para adquirir a sua máquina e não se 
endividar.

Pronamp
Promover o desenvolvimento das 

atividades rurais dos médios produto-
res rurais, proporcionando o aumento 
da renda e a geração de empregos no 
campo. As operações são realizadas 
por meio de instituições financeiras 
credenciadas ao BNDES. Destinado 
aos proprietários rurais que tenham, 
no mínimo, 80% de sua renda bruta 
anual originária da atividade agrope-
cuária ou extrativa vegetal e possuam 
renda bruta anual de até R$ 800 mil. 
Cada beneficiário pode tomar até R$ 
300 mil, com juros de 5% a.a., prazo 
de até 8 anos para pagar e 3 de ca-
rência. O pagamento é realizado em 
parcelas semestrais ou anuais.

Investimento agropecuário 
tradicional – operações 
com recursos controlados 
do MCR 6-2

Financiamento de bens e serviços 
relacionados à atividade agropecuá-
ria. São R$ 300 mil por beneficiário a 
cada ano/safra e juros de 5,5% a.a. O 

prazo de pagamento é de até 8 anos, 
incluída a carência de até 6 meses. 
O pagamento pode ser realizado de 
acordo com a época prevista para a 
obtenção de receitas.

Investimento agropecuário 
tradicional

Financiamento de investimentos 
em bens e serviços relacionados com 
a atividade agropecuária. Os juros 
vão de 9,16% a 15,22% a.a. O prazo de 
pagamento é de 30 dias a 3 anos, de 
acordo com a época prevista para a 
obtenção de receitas.

BNDES automático agrope-
cuário

A finalidade é financiar projetos 
de investimento agropecuário, inclu-
sive cooperativas e associações. Os 
juros são TJLP + remuneração básica 
do BNDES (0,9 ou 1,3% ou 2,5% a.a.) + 
taxa intermediação financeira BNDES 
(0,5% a.a.) + juros (1,400% a 6,100% 
a.a. – posição jan/2013). O valor má-
ximo financiado é de R$ 20 milhões, 
com prazo de pagamento de até 144 
meses, com prestações mensais, se-
mestrais ou anuais.

Finame agrícola
Para aquisição de máquinas e im-

plementos agrícolas novos, de fabri-
cação nacional e credenciados pelo 
BNDES para a linha de crédito. Des-
tinada inclusive para cooperativas. Os 

juros são TJLP + remuneração básica 
do BNDES (0,9 ou 3% a.a.) + taxa inter-
mediação financeira BNDES (0,5% a.a.) 
+ juros (1,400% a 6,100% a.a. – posi-
ção jan./2013). O teto de financiamen-
to é de R$ 10 milhões. O pagamento 
pode ser realizado em até 90 meses 
amortizações mensais, semestrais ou 
anuais e os encargos trimestrais.

Finame moderfrota
Destinado a produtores rurais 

com renda bruta anual inferior a R$ 
100 mil, para financiamento de má-
quinas, equipamentos e implementos 
usados. 

Os juros vão de 5% a 5,5% a.a. O 
prazo é de até 48 meses, em parcelas 
semestrais ou anuais, no caso do prin-
cipal, a periodicidade dos encargos 
financeiros é sempre semestral.

A produção de pêssegos na 
região da Serra Gaúcha    

O pólo produtor de pêssego da serra 
gaúcha ocupa uma área de aproximada-
mente 3.200 hectares, envolve cerca de 
1.860 famílias que exploram a atividade em 
pequenas áreas, que atingem, em média, 2 
hectares.

A cultura de frutas de caroço é de gran-
de importância econômica e social para essa 
região, pois com uma estrutura fundiária ba-
seada em minifúndios e com disponibilidade 
de mão-de-obra familiar, esses produtores 
encontram na fruticultura uma ótima alter-
nativa de diversificação da matriz produtiva, 
absorção da mão-de-obra familiar e geração 
de renda em pequenas áreas. Segundo pes-
quisa realizada pela Embrapa Uva e Vinho, 
no período entre 1985 e 1997, a contribui-
ção da cultura do pessegueiro na formação 
do valor bruto da produção desses estabele-
cimentos evoluiu de cerca de R$ 62,20 para 
R$ 1.023,06 (valores deflacionados), o que 
equivale a um aumento de cerca de 1.600%. 
Entretanto, paralelamente ao crescimento 
da área e volume de produção, começaram 
a surgir os problemas tecnológicos e logísti-
cos, típicos dos pólos produtores.

As cultivares de pêssego produzidas 
na região são todas de polpa branca, com 
destaque para a cultivar Chiripá, que repre-
senta 50%, e Marli, com 40% da área total em 
produção. Desse fato, surge uma caracterís-
tica marcante e limitante à competitividade 
desse pólo produtor que é a concentração 
da época de safra dessas duas cultivares, 
que ocorre entre meados de dezembro e 
meados de janeiro, num período de apro-
ximadamente 25 dias. Essa concentração 
da produção, dada a precária estrutura de 
logística existente na região, principalmen-

te na capacidade de armazenagem em câmaras 
frias, transforma-se, por um lado, em excesso de 
oferta que avilta os preços em nível do produ-
tor e, por outro lado, provoca a queda da qua-
lidade de grande parte do produto em nível do 
consumidor, já que as cultivares produzidas tam-
bém apresentam problemas de perecibilidade, 
estimando-se que mantenham a qualidade para 
o consumo por, no máximo, 25 dias em boas 
condições de armazenamento e maturação das 
frutas.

Entretanto, os fatores de ordem tecnológi-
ca relacionados às cultivares de pêssego cultiva-
das comercialmente na região (Chiripá e Marli), 
não se limitam às questões da concentração da 
oferta e perecibilidade. Por serem de ciclo tar-
dio, sofrem intensos ataques de pragas na fase 
de maturação, exigindo, conseqüentemente, 
ações de controle que, em muitos casos, são 
feitas através da intervenção com produtos quí-
micos, o que, além dos aspectos ambientais e de 
saúde dos produtores, tem um impacto significa-
tivo nos custos de produção.

Esses, entre outros, são fatores que tem 
dificultado maiores avanços no esforço desen-
volvido pela Embrapa Uva e Vinho no sentido de 
desenvolver um sistema de produção integrada 
de pêssego para a Região da Serra Gaúcha e que 
evidenciam a necessidade de uma elevação no 
patamar tecnológico disponível, a iniciar pela 
criação ou adaptação de cultivares às condições 
edafoclimáticas da região. Entretanto, a este es-
forço da pesquisa deverão ser agregados outros 
relativos à assistência técnica, políticas credití-
cias para custeio e investimentos na produção e 
em estruturas de logística, a partir do que, pro-
vavelmente, se estará criando as condições para 
uma maior organização dos produtores envolvi-
dos com a cultura do pêssego na Serra Gaúcha.
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Um cadastro agrícola é uma coleção de informações sobre a área de pro-
dução e o rendimento de propriedades agrícolas em uma região ou área 
designada. Cadastros agrícolas servem a muitos propósitos. Podem ser 
usados para medir a produção agrícola e sua distribuição espacial, ou para 
caracterizar a estrutura social e econômica das áreas rurais 
O Cadastro Vitícola do Rio Grande do Sul  apresenta informações detal-
hadas sobre a viticultura gaúcha, contendo a área e a produção de uvas 
por cultivar, por município e por região. Permite, ao usuário, a obtenção de 
planilhas e gráficos com diversos conteúdos e uma descrição das principais 
variedades de uvas. Foi iniciado em 1995 pela Embrapa Uva e Vinho em 
parceria com diversas instituições. 
Atualmente o projeto para a sua execução é coordenado pela Embrapa Uva 
e Vinho em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento e Ibravin, conta com recursos da Embrapa e do Fundovitis, com 
prioridade de georreferenciamento nas áreas das Indicações Geográficas.  
É um instrumento indispensável para dar suporte à fiscalização de vinhos 
e demais produtos vitícolas, às instituições de pesquisa e à construção de 
cenários para a tomada de decisão da iniciativa privada e pública, em prol 
do desenvolvimento da vitivinicultura do estado do Rio Grande do Sul.

Mas o que é Cadastro Vitícola?

Cultivares por município

Município  Área (ha)  Pés (1.000) Produção (t)
Alpestre   1,23  2,93  0,00
Antônio Prado  0,18  0,64  2,40
Bagé   0,70  1,77  7,13
Bento Gonçalves  12,39  39,24  142,59
Boa Vista do Sul  1,00  2,22  0,00
Candiota   2,77  9,62  31,83
Carlos Barbosa  0,36  0,97  8,17
Caxias do Sul  0,20  0,50  3,42
Cotiporã   28,66  79,10  528,30
Dois Lajeados  6,02  18,38  47,22
Encruzilhada do Sul 1,70  5,71  15,79
Farroupilha  9,03  23,43  209,59
Flores da Cunha  2,43  6,72  15,02
Garibaldi   13,90  37,03  238,34
Guaporé   0,81  2,40  7,32
Monte Belo do Sul  12,85  37,76  179,40
Nova Pádua  2,54  6,92  43,53
Pinheiro Machado  1,02  4,42  6,66
Pinto Bandeira  6,37  15,33  85,19
Rosário do Sul  0,22  0,81  0,00
Santa Tereza  0,93  2,64  16,75
Santana do Livramento 15,22  43,19  46,09
Sobradinho  0,38  1,00  0,00
São Valentim do Sul 1,31  3,45  0,00
Veranópolis  2,41  6,16  6,81
Vila Flores  0,75  1,50  10,13 

Totais:   125,38  353,84  1.651,68

Sistemas de Condução
   Área (ha)  Pés (1.000) Produção (t)
Espaldeira  3.319,94  10.008,44 21.670,44
Latada   36.576,75 85.634,53 731.263,30
Lira   70,77  199,89  779,74
Y   368,80  966,52  4.516,77
Totais:   40.336,26 96.809,38 758.230,25

Tamanho da propriedade x produtividade

Estrato (ha) Propriedades (n°) Área dos Vinhedos (ha) Produção (t)

0,00 a 0,49 1.234  381,87   6.182,33
0,50 a 0,99 2.129  1.598,17   27.582,07
1,00 a 1,49 1.991  2.454,10   42.869,33
1,50 a 1,99 1.665  2.891,33   52.401,12
2,00 a 2,99 2.580  6.367,06   122.449,84
3,00 a 4,99 2.895  11.178,42  226.537,69
5,00 a 9,99 1.688  11.040,77  222.832,59
10,00 a 49,99 226  3.255,26   48.505,35
50,00 ou mais 9  1.169,30   8.869,92

Totais:  14.417  40.336,28  758.230,24

 Com a presença da Senadora 
Amélia Lemos, a  entre outras autori-
ddes, a Embrapa Uva e Vinho apresen-
tou na manhã de segunda-feira, 24, o 
Cadastro Vitícola do Rio Grande do 
Sul. O cadastro coordendo pela Per-
suisdora Loiva de Mello, é uma site-
matização de informações declaradas 
pelos viticultores do Estado, além de 
análise sobre dados cadastrais, mapas 
e distribuição espacial dos vinhedos 
georreferenciados, atmbém conte-
mla informações históricas de dados 
e gráficos da  viticultura gaúchga nos 
últimos 20 anos.

 Através deste trabalho, constata-
-se que o Rio Grande do Sul, estado 
com maior área e produção de uvas 

1995 estava presente em 11 Microrre-
giões e ocupava 21.542,16 ha.

No Rio Grande do Sul são cultiva-
das 138 variedades de uva, entre Vitis 
vinifera, destinadas para a produção 
de vinhos finos, e uvas  americanas e 
híbridas, destinadas à produção de vi-
nho de mesa e sucos. Destas, 30 são 

do Brasil, também é o estado com 
maior concentração de uvas destina-
das ao processamento para elabora-
ção de vinhos esuco de uva.

A viticultura no estado do Rio 
Grande do Sul está concentrada em 
poucas microrregiões (MR). A MR Ca-
xias do Sul composta por 19 municí-
pios, foi responsável por 90,08% da 
área vitícola do estado no quinquênio 
1996/2000, por 85,35% no quinquênio 
2001/2005, 81,51% no de 2006/2010 e 
80,50% no último quinquênio. 

A viticultura já está presente em 
27 das 35 Microrregiões do Rio Gran-
de do Sul, ocupando uma área de 
aproximadamente 40 mil hectares de 
vinhedos em 2015, enquanto que em 

responsáveis por 95% da área total de 
cultivo e duas delas, ‘Isabel’ e ‘Bordô’,  
representam 49,19% da área do Estado.

É possível se observar uma evolu-
ção da área plantada com videiras no 
estado. Observa-se que de 1996 até o 
ano 2011 ocorreu crescimento na área 
de videiras, na ordem de 3,9% ao ano 

em média, conforme equação apre-
sentada. Após o ano 2011 houve con-
tínuos decréscimos. 

A área plantada com videiras atin-
giu o máximo em 2011 com 41.432,20 
ha, caindo para 40.232,55 ha, em 
2015, ou seja, uma redução de 2,89%, 
em 4 anos. 

O pesquisador Mauro Zanuz, Chefe da Embrapa Uva e Vinho, recepcionou a Senadora Ana Amélia Lemos e  demais autoridades que 
prestigiaram o lançamento do Cadastro

Embrapa uva e vinho apresenta dados da produção de uvas no Estado



 Cultivar por área plantada

cultivar  área  pés  produção

Isabel  1.602,63  3.303,59  45.645,94
Jacquez  405,34  993,14  9.673,35
Bordô  260,72  624,85  3.745,89
Seibel 1077 226,60  600,30  4.091,13
Niágara Rosada 187,86  549,09  3.969,96
Concord  183,75  518,75  3.248,70
Isabel Precoce 136,23  291,44  3.194,24
Merlot  128,16  407,20  1.915,11
Niágara Branca 121,81  337,69  2.683,01
BRS Violeta 92,69  224,01  1.017,89
Cab.Sauvignon 85,02  254,33  853,10
Chardonnay 80,87  259,13  694,01
BRS Lorena 64,10  171,45  1.408,56
Cynthiana 60,19  117,37  926,24
BRS Cora  51,68  126,52  1.220,59
Moscato Embrapa 51,24  140,15  1.192,10
Pinot Noir 41,68  136,59  413,45
Herbemont 37,58  79,45  675,45
Riesling Itálico 36,46  105,33  527,69
Prosecco  35,62  95,65  723,61
Couderc 13 35,03  97,24  1.001,04
Porta-enxerto 32,90  82,55  0,00
Tannat  29,79  91,97  457,09
Trebbiano 29,40  74,84  705,49
Concord Clone 30 27,71  66,74  303,57
Moscato Branco 27,04  74,67  648,30
BRS Carmem 26,22  63,10  423,92
Cabernet Franc 24,85  64,99  515,49
BRS Rúbea 24,29  62,60  411,30
Malvasia de Cândia19,21  49,13  387,36

Totais:  4.347,43 10.596,17 95.242,51

30 maiores áras de vinhedos do Estado

Município  Área (ha)  Pés (1.000) Produção (t)

Flores da Cunha  4.988,08  11.903,93 104.630,75
Bento Gonçalves  4.347,42  10.596,14 95.242,50
Caxias do Sul  3.954,51  8.865,91  65.384,62
Farroupilha  3.542,05  9.486,31  75.101,87
Garibaldi   2.395,15  5.337,49  50.700,25
Monte Belo do Sul  2.192,92  5.903,59  42.142,89
Nova Pádua  1.595,84  3.562,55  34.850,80
Antônio Prado  1.512,34  3.056,89  33.107,98
Pinto Bandeira  1.481,74  3.427,04  34.648,82
Cotiporã   1.241,88  3.031,86  23.460,20
São Marcos  1.180,34  1.972,20  24.289,23
Coronel Pilar  975,34  1.943,41  20.995,48
Santana do Livramento 965,79  2.474,22  5.628,10
Nova Roma do Sul  936,22  2.293,11  20.712,47
Campestre da Serra 825,40  1.614,42  15.149,85
Santa Tereza  745,34  2.131,74  14.299,20
Monte Alegre dos Campos 678,29  1.317,12  9.115,80
Dois Lajeados  640,00  1.742,17  10.687,59
Veranópolis  628,89  1.427,23  11.984,34
Encruzilhada do Sul 423,93  1.366,84  2.376,23
Ipê   342,56  725,70  5.741,22
São Valentim do Sul 324,18  849,72  5.704,62
Fagundes Varela  312,15  799,38  4.691,18
Planalto   276,30  715,99  3.075,21
São Jorge   253,86  711,65  4.584,20
Guaporé   219,96  599,45  3.284,72
Candiota   218,73  720,70  1.211,06
Vale Real   161,90  589,51  2.479,71 
Ametista do Sul  145,16  395,93  1.263,72
Sarandi   116,15  296,13  1.324,32
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Os vinhedos mais produtivos do RS
Município  Área (ha)  Pés (1.000) Produção (t)

Flores da Cunha  4.988,08  11.903,93 104.630,75
Bento Gonçalves  4.347,42  10.596,14 95.242,50
Farroupilha  3.542,05  9.486,31  75.101,87
Caxias do Sul  3.954,51  8.865,91  65.384,62
Garibaldi   2.395,15  5.337,49  50.700,25
Monte Belo do Sul  2.192,92  5.903,59  42.142,89
Nova Pádua  1.595,84  3.562,55  34.850,80
Pinto Bandeira  1.481,74  3.427,04  34.648,82
Antônio Prado  1.512,34  3.056,89  33.107,98
São Marcos  1.180,34  1.972,20  24.289,23
Cotiporã   1.241,88  3.031,86  23.460,20
Coronel Pilar  975,34  1.943,41  20.995,48
Nova Roma do Sul  936,22  2.293,11  20.712,47
Campestre da Serra 825,40  1.614,42  15.149,85
Santa Tereza  745,34  2.131,74  14.299,20
Veranópolis  628,89  1.427,23  11.984,34
Dois Lajeados  640,00  1.742,17  10.687,59
Monte Alegre dos Campos 678,29  1.317,12  9.115,80
Ipê   342,56  725,70  5.741,22
São Valentim do Sul 324,18  849,72  5.704,62
Santana do Livramento 965,79  2.474,22  5.628,10
Fagundes Varela  312,15  799,38  4.691,18
São Jorge   253,86  711,65  4.584,20
Guaporé   219,96  599,45  3.284,72 
Planalto   276,30  715,99  3.075,21
Vale Real   161,90  589,51  2.479,71
Encruzilhada do Sul 423,93  1.366,84  2.376,23
Cacequi   76,99  173,08  2.097,82
Alto Feliz   108,56  326,76  1.789,90
Carlos Barbosa  113,34  301,35  1.774,08

Área plantada X propriedade

Município Propriedades (nº) Área das Propriedades (ha) Área de Vinhedos (ha)

Flores da Cunha  1.479  17.326,95  4.988,08
Bento Gonçalves  1.296  14.231,76  4.347,42
Caxias do Sul  1.611  23.510,71  3.954,50
Farroupilha  1.279  17.790,56  3.542,05
Garibaldi   828  9.586,12   2.395,15
Monte Belo do Sul  617  6.293,22   2.192,92
Nova Pádua  468  6.540,15   1.595,84
Antônio Prado  706  15.088,97  1.512,34
Pinto Bandeira  478  7.286,44   1.481,74
Cotiporã   409  7.567,82   1.241,88
São Marcos  624  7.780,19   1.180,34
Coronel Pilar  405  5.467,06   975,31
Santana do Livramento 33  3.428,66   965,79
Nova Roma do Sul  427  5.988,00   936,22
Campestre da Serra 370  7.403,76   825,40
Santa Tereza  248  3.114,64   745,34
Monte Alegre dos Campos 387  4.084,81   678,29
Dois Lajeados  197  8.596,10   640,00  
Veranópolis  293  5.071,80   628,89
Encruzilhada do Sul 20  5.018,90   423,93
Ipê   255  5.629,12   342,56
São Valentim do Sul 129  1.065,03   324,18
Fagundes Varela  127  3.021,22   312,15
Planalto   154  1.943,48   276,30
São Jorge   81  915,23   253,86
Guaporé   84  1.921,44   219,96
Candiota   4  1.438,70   218,73
Vale Real   69  717,39   161,90
Ametista do Sul  50  570,93   145,16

Embrapa uva e vinho apresenta dados da produção de uvas no Estado
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Quando a sua calça jeans favorita 
rasga, o que fazer?

Quando a nossa calça rasga, ge-
ralmente deixamos de lado e com-
pramos outra (se consegue), mas 
ainda existe as pessoas que levam a 
uma costureira.

E a boa notícia é que podemos 
resolver o problema em casa.

Tudo o que precisamos é 
de:

- Linha
- Agulha
- Um pedaço de entretela (ven-

de-se em armarinhos/ lojas de teci-
dos)

- Ferro de passar roupa
 
Passo a passo:

1º Use a entretela
Para quem não conhece, trata-se 

de um “tecido” usado dentro dos co-
larinhos de camisas sociais, com a fi-
nalidade de deixá-los mais durinhos.

Você deve cortar um pedaço um 

pouco maior do que o buraco rasga-
do da calça. Feito isso, coloque o je-
ans pelo avesso e costure a entretela, 
tampando o rasgão.

2º Passe o ferro
Depois de costurar, você deve 

passar o ferro na entretela – isso vai 
permitir que ele fique bem preso à 
calça.

3º Corte os fiapos
Todas as vezes que costuramos 

alguma coisa, alguns fiapos ficam 
soltos e isso pode deixar uma apa-
rência feia.

Como a costura é feito por den-
tro da calça, talvez você não tenha 
problemas.

No entanto, você pode cortar as 
sobras da entretela para deixar tudo 
mais bonito. Por fim, tire a calça do 
avesso e fique à vontade para usá-la 
quando quiser.

Caroço de abacate e seus benefícios
Já muito se falou nos benefícios 

que o abacate tem para a nossa saú-
de, mas, no entanto muito pouca 
gente conhece o que o seu caroço 
pode proporcionar.

Um caroço de abacate tem a 
quantidade ideal de fibras que uma 
pessoa deve consumir diariamente. 
Mas não é só isso. No caroço é que 
está concentrada a maior parte dos 
antioxidantes do abacate, cerca de 
70%.

Então, conheça alguns benefí-
cios que o caroço dessa fruta pode 
nos proporcionar.

1) Como dissemos, há uma 
grande concentração de antioxi-
dantes no caroço de abacate. Os 
antioxidantes protegem as células 
sadias do organismo, combatendo 
os radicais livres. O resultado disso 
é a prevenção de doenças cardíacas, 
diminuição de colesterol e o comba-
te a várias outras doenças.

Há no caroço uma grande quan-
tidade de flavonoides, uma classe 

muito especial de antioxidantes 
que, entre outras coisas, ajuda a 
combater o cancro. Quem sofre com 
essa doença deve investir em ali-
mentos ricos em flavonoides, como 
o caroço de abacate.

2) O aparelho digestivo é com-
posto por vários órgãos que, quan-
do ficam inflamados, alteram o pro-
cesso de digestão. É comum, por 
exemplo, o desconforto e a dificul-
dade de absorver nutrientes. O ca-
roço do abacate reduz não somente 
esse tipo de inflamação, mas muitas 
outras.

3) Ele também é ótimo para 
controlar a diarreia.

4) O caroço do abacate não só 
previne gripes e constipações, como 
também os cura. Isso acontece por-
que ele tem o poder de fortalecer o 
sistema imunitário.

5) Muita gente, quando está 
ansiosa, procura acalmar-se com co-
midas calóricas. A novidade é que o 

Funções para sua Coca-Cola
Todo mundo gosta de uma Co-

ca-Cola não é mesmo? Mas, encon-
tramos algumas funções diferentes, 
além de beber, para esse refrigeran-
te.

Algumas pessoas têm utilizado 
esse produto de maneiras muito di-
ferentes, entre elas: limpar o vazo 
sanitário, tirar chiclete do cabelo e 
até mesmo cuidar de plantas.

Veja essas oito maneiras dife-
rentes de usar o refrigerante de cola.

1. Limpar vasos sanitários
Os ácidos presentes no refrige-

rante “quebram” as manchas pre-
sentes no vaso sanitário e limpam 
o porcelanato. Após jogar o líquido, 
recomenda-se deixar por 1 hora para 
que tenha um efeito melhor. Após 
isso, dê descarga. Pelo menos um 
pouco do limo deve ser dissolvido 
pelo ácido fosfórico da coca-cola.

2. Cuidar das plantas de 
casa

Se você tem plantas em casa, 
provavelmente está constantemen-
te à procura de ingredientes para 
torná-los mais felizes e saudáveis. 
Além da água e da luz solar, colocar 
um pouco de Coca-Cola é uma boa 
opção!

Isso porque as bolhas ajudam a 
arejar o solo, permitindo que as raí-
zes penetrem mais profundamente e 
tenham uma sustentação mais forte 
e saudável.

3. Limpar óculos
Seu óculos está sujo ou engor-

durado? Basta passar algumas gotas 
de Coca-Cola para esse problema ser 
eliminado. Após passar o refrigeran-
te, enxague bem o óculos para se li-
vrar de qualquer viscosidade e seque 
com um pano limpo e macio para 
manter as lentes cristalinas.

5. Limpar moedas antigas
Se você é um colecionador de 

moedas, ou simplesmente prefe-
re manter as moedas que estão no 

seu bolso limpas, a Coca-Cola é uma 
ferramenta muito importante para 
você.

As moedas tendem a ficar man-
chadas de desgaste, por isso um ba-
nho rápido do refrigerante de cola 
é uma maneira prática e fácil para 
fazê-las brilhar novamente. O ácido 
fosfórico, presente na Coca-Cola, 
ajuda a remover qualquer ferrugem 
ou escurecimento.

6. Remover chiclete do 
cabelo

Ficar com gomas de mascar 
grudadas no cabelo é um dos piores 
sentimentos de desespero que exis-
te. Por isso, procuramos técnicas va-
riadas para solucionar esse proble-
ma. A Coca-Cola é uma delas.

As bolhas do refrigerante fazem 
com que o chiclete vá desgrudan-
do do cabelo, então, após passá-lo, 
basta puxar os fios com delicadeza e 
logo você estará livre do problema.

7. Limpar os rejuntes de 
casa

Não importa o quanto nos es-
forcemos para limpar o banheiro 
banheiro, o rejunte entre os pisos e 
azulejos parecem nunca estar limpos 
o suficiente e parecem só manchar 
ao longo do tempo.

Usando um pouco de Coca-Co-
la, você pode limpar todas as man-
chas entre os rejuntes e as dos pisos 
também. Basta mergulhar uma esco-
va de dentes antiga em um pouco de 
Coca-Cola e começar esfregar cada 
mancha. Logo seu banheiro estará 
brilhando!

8. Limpar manchas de 
canetas e canetinhas

Se você tem crianças em casa, 
sabe o quanto elas ficam felizes com 
uma canetinha ou um pincel na mão. 
Porém, as vezes elas podem acabar 
se empolgando e riscando lugares 
que não deviam.

Mas calma, não precisa pirar, 
basta colocar um pouco de coca 
sobre o risco e em seguida esfregar 
o local com um pouco de sabão. A 
marca de caneta logo irá sumir.

caroço de abacate pode ser um óti-
mo alimento para diminuir essa ne-
cessidade de comer fora de horas, e 
consequentemente, ajudar a perder 
peso.

6) Ele também colabora bastan-
te para manter o baixo nível de açú-
car no sangue.

Como usar o caroço de 
abacate

Com uma faca, corte ao meio 
e ao longo do abacate, em seguida, 
retire o caroço das metades do aba-
cate.

Deve guardar o caroço num 
saco ou num recipiente de plástico, 
sempre fechado, no frigorífico.

Na hora de usar, rale um pou-
co e coloque no liquidificador com 
outros ingredientes como banana, 
maçã, mamão, além de água, para 
fazer uma deliciosa e saudável bebi-
da. Outra opção é ralar sobre pratos 
como sopas e saladas.
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Cozinhe seu feijão em apenas
seis minutos!

Geralmente o feijão demora 40 
ou 50 minutos para ficar pronto, se 
feito na panela de pressão, se não, 
demora muito mais.

Mas existe uma forma muito 
mais rápida de cozinhar o alimento 
e ainda deixar a receita muito mais 
fácil de fazer.

Você vai precisar de:
1 panela de pressão
2 xícaras de feijão cru (não é 

preciso deixar de molho!)
2 litros de água (temperatura 

ambiente)
Tempero próprio para feijão 

(opcional)
Pimenta e sal a gosto (se qui-

ser pode acrescentar cebola, alho, 
bacon, o que você tem costume de 
colocar)

Como preparar:
Coloque os ingredientes na 

panela, feche bem e ligue o fogo. 
Espere três minutos para pegar 
pressão.

Depois dos três minutos sob 
pressão, desligue o fogo e deixe 
a panela liberar todo o ar sozinho 
que está preso dentro dela, nada 
de colocar água ou um garfo para 
liberar a pressão – assim que vai co-
zinhar seu feijão depressa.

Depois que sair toda a pressão, 

abra a panela e mexa todo o con-
teúdo que está dentro. Feche nova-
mente, ligue o fogo.

Logo que pegar pressão nova-
mente, marque mais 3 minutos. De-
pois dos 3 minutos, desligue o fogo 
e deixe o ar sair sozinho, exatamen-
te como da primeira vez. 

Pronto! Está cozido o seu fei-
jão! Sem precisar deixar de molho 

nem muito tempo sob pressão – 
isso economiza muito gás já que 
a panela fica no fogo por pouco 
tempo.

Depois é só refogar como você 
faz sempre em casa e adicionar os 
temperos que achar necessário, fica 
delicioso, com o sabor de sempre, 
gastando menos tempo e menos 
gás.

Receita de tomate recheado com queijo
Você vai precisar de (para 
três porções):

- 3 tomates
- massa de pizza
- presunto de parma picado 
- mussarela de búfala
- 3 colheres de sopa de azeite
- sal e pimenta
- 1 colher de sopa de orégano

Como preparar:
Corte o topo do tomate e use 

uma colher para tirar o meio dele. 

Com tomates maduros isso vai ser 
fácil. Se eles estiverem mais firmes, 
ajuda se você usar uma faca, mas 
cuidado para não danificar o seu ex-
terior. 

Corte três círculos grandes na 
massa de pizza e coloque cada um 
em volta de um tomate. Pressione 
a beirada da massa com firmeza ao 
redor da abertura para que ela não 
desmorone.

Depois, recheie os tomates com 
porções iguais de presunto.

Agora coloque a mussarela, 

azeite, sal e pimenta em uma tigela 
e bata, fazendo um purê. Coloque a 
mesma quantidade da mistura den-
tro de cada tomate, cobrindo o pre-
sunto.

Finalmente, salpique orégano 
por cima dos tomates e leve-os ao 
forno a 180ºC por 20 minutos, com 
o circulador de ar ligado.

E, se você gostar, algumas ro-
delas de azeitonas em cima de cada 
tomate, ou algumas folhas frescas 
de manjericão, certamente não fa-
rão mal.

Receita fácil de petit gateau 
de doce de leite
Ingredientes

500g de doce de leite
150g de açúcar
250g de manteiga
100g de Farinha
5 ovos

Modo de preparo
Coloque o doce de leite no 

microondas por cerca de 40 se-
gundos (apenas para deixá-lo 
morno).

Adicione o açúcar e misture 
bem durante 2 minutos.

Em uma panela, derreta a 
manteiga e reserve até que ela fi-
que morna.

Coloque a mistura de doce de 
leite com açúcar na batedeira, em 
velocidade lenta, e vá adicionando 
a manteiga aos poucos.

Em seguida, adicione os ovos 
um a um.

Bata tudo até ter uma mistu-
ra lisa e homogênea. Por último, 
adicione a farinha e misture bem.

Passe manteiga nas forminhas 
e depois polvilhe um pouco de fa-
rinha para não grudar.

Guarde a mistura no congela-
dor por pelo menos 1 hora.

Por fim, asse no forno a 220 
graus por 10 a 15 minutos, até ter 
uma crosta moreninha em cima. 
Sirva e aproveite!
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Segundo estudo, o açaí pode ajudar 
no tratamento de doenças psíquicas

Para os amantes de açaí, uma 
boa notícia. Segundo um estudo 
feito pela Universidade Federal de 
Santa Maria (RS) em parceria com 
a Universidade do Estado do Ama-
zonas e a Universidade de Toron-
to, do Canadá, a fruta, além de ser 
uma grande fonte de vitaminas e 
minerais, ela pode ajudar no tra-
tamento de doenças neuropsíqui-
cas.

De acordo com a pesquisa, 
no cérebro humano, o açaí atuaria 
como corretivo da disfunção mito-
condrial que está associada a do-
enças como o transtorno bipolar e 
a esquizofrenia.

A mitocôndria é uma organela 
que transforma substâncias como 
a glicose em energia. Quando ela 
não funciona direito, em vez de 
energia, ela gera calor e radicais 
livres, que causam inflamação.

Nos testes, realizados em To-
ronto, essa disfunção foi simulada 
no laboratório e, ao aplicar o ex-
trato de açaí, esses efeitos nocivos 
chegaram a ser revertidos em 80% 
a 90%, o que indica que o fruto 
pode ter efeitos terapêuticos em 
pacientes psiquiátricos.

Com isso, ainda há uma forte 
expectativa que o açaí vire base de 
remédios psiquiátricos no futuro.

Remédios não convencionais que 
eram usados antigamente

A Medicina evolui todos os 
dias, mas para chegar nesse pro-
cesso, demorou pelo menos dois 
séculos quando descobriram seres 
vivos microscópios que transmi-
tiam doenças. Após isso, antibióti-
cos foram desenvolvidos para tra-
tar essas doenças.

Porém, antes destas descober-
tas, algumas curas estavam relacio-
nadas à religião. Portanto muitos 
métodos estavam ligados a tradi-
ções e achismos sem comprova-
ção científica. Confira algumas das 
coisas mais esquisitas que já foram 
utilizadas como medicamento:

1 – Tabaco
O tabaco era muito utilizado 

na Europa. Muitos o inalavam para 
tratar de resfriados, dores de ca-
beça e até mesmo sua fumaça era 
utilizada para salvar pessoas que 
tinham se afogado.

2 – Álcool 
Na Idade Média, acreditava-se 

que o álcool ajudava na digestão e 
fortalecia a saúde do estômago.

3 – Heroína 
No fim do século 19, a heroína 

era uma droga legal. Ela era utiliza-
da para tratar dores crônicas, res-
friados e tosses.

4 – Fezes humanas
Na Idade Média, fezes huma-

nas eram utilizadas para tratar do-
res de cabeça. Pessoas passavam as 
fezes na parte externa do corpo, 
mas em alguns casos chegavam a 
comê-las.

5 – Urina de porco 
Médicos da Renascença – du-

rante os séculos 14 a 17 – acredita-
vam que ingerir urina de porco aju-
dava a combater febres extremas.

6 – Gatos 
Às vezes, a Idade Média passa-

va dos limites. Pacientes ingeriam 
pedaços inteiros de gatos, pois 
acreditavam que ajudava a curar 
icterícia, condição que deixa a pele 
amarela.

7 – Arsênico 
Utilizado em várias receitas 

antigas da China, o arsênico tam-
bém foi utilizado como cosmético 
na Idade Média. Mas o elemento é 
altamente tóxico e prejudicial aos 
seres humanos.

8 – Fazer cortes na língua 
Mesmo não sendo um medi-

camento, mas sim uma prática, 
cortes na língua eram feitos entre 
os séculos 18 e 19 na tentativa de 

curar gagueira ou problemas de 
dicção.

9 – Mercúrio
Na China muitos imperadores 

morreram envenenados com mer-
cúrio. Eles acreditavam que o ele-
mento lhes daria vida eterna, mas 
na verdade ele é extremamente no-
civo para seres humanos.

10 – Ratos 
No Egito Antigo, uma pasta 

feita de restos mortais de rato e er-
vas era utilizada para tratar dores 
de dente. Bastava aplicar essa pas-
ta nos dentes doloridos. Como se 
não bastasse, na Inglaterra, ratos 
eram utilizados para o tratamento 
de verrugas. Eles eram cortados ao 
meio e colocados sobre a verruga 
no corpo.

11 – Cera de ouvido
No século 15, cera de ouvido 

era misturada com lama e aplicada 
na cabeça de pacientes na tentati-
va de amenizar dores de cabeça e 
enxaqueca.

12 – Fezes de cachorro
Pacientes esperançosos acredi-

tavam em curandeiros que lhes in-
dicavam ingerir fezes de cachorro 
para curar dores de garganta.

Smoothie de limão, chia e mel que ajudam a emagrecer
Todo mundo quer ficar com o 

corpo em forma, não adianta negar. 
E perder peso rápido tem sido o so-
nho de consumo de muita gente.

Claro que, o certo é ter uma 
dieta balanceada junto de exercí-
cios físicos. Porém, muitos acabam 
escolhendo procedimentos que 
não são seguros e acabam prejudi-
cando a saúde.

O que muitos não sabem (ou 
não lembram), é que a natureza 
é um ótimo aliado para perda de 
peso.

Na natureza encontramos to-
dos os ingredientes que precisa-
mos para curar doenças de manei-

ra completamente natural e sem 
efeitos colaterais, razão pelas quais 
muitas pessoas estão começando a 
abandonar a medicina convencio-
nal, e consumindo mais remédios 
naturais.

A bebida que encontramos é 
um remédio para eliminar toxinas, 
fortalecer seu sistema imunológico 
e mais importante, ajudá-lo a per-
der peso.

Ingredientes
1 limão
1 colher de sopa de sementes 

de chia
1 ½ copos de água

1 colher de sopa de mel

Preparação
Antes de preparar o remédio, 

mergulhar as sementes de chia em 
água por uma hora. Em seguida, 
junte todos os ingredientes, e bata 
no liquidificador.

Coloque em vasilha, mantenha 
sempre tampada dentro da gela-
deira.Beba o smoothie todas as 
manhãs com o estômago vazio.

Essa bebida pode ajudar você 
a perder peso e ainda melhorar a 
sua saúde, mas lembre-se: uma ali-
mentação saudável e exercícios são 
fundamentais.


