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A importância do controle da 
mancha-das-folhas nas videira

O limão caipira e sua versatilidade
O limão caipira é o mais comum no Brasil e menos ácido,
o que permite dar-lhe diversas utilidades. Aprenda como cultivar e 
saiba sobre as propriedades medicinais

As atrações do Polentaço 
Confira as atrações da maior festa de 
Monte Belo que inicia dia 19 e vai até dia 

Segundo pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, doutor Lucas Garrido, a mancha-da-folha da videira costuma ocorrer 
sempre no final da safra, entre o estádio da pré-colheita e pós-colheita. Página s 04 e 05

 (pág. 03)



 

Jornal Monte Belo - Terça-Feira, 16 de Maio de 201702 geral

Editado por: 
Boa Comunicação Ltda

Editoria:
Ana Lúcia Zanelatto

Jornais Rurais: Circulação : terças em rodízio, 
pela ordem: Jornal Tuiuty - Jornal Monte 
Belo do Sul -  Jornal Vale dos Vinhedos - 
Jornal São Pedro.

Festa da padroeira movimenta  
Monte Belo do Sul

Segundo a tradição católica, 
Maria apareceu na localidade de 
Caravaggio, na Itália, em 1432. A 
história é de que na segunda-feira, 
26 de maio, às 17 horas, a Nossa 
Senhora apareceu para Joaneta Va-
roli, uma camponesa de 32 anos.

A mulher era tida como pie-
dosa e sofredora, pois sofria maus 
tratos do marido. Chorando, Jo-
aneta avistou uma senhora que 
dizia-lhe para não ter medo e 
mandou que ela se ajoelhasse para 
receber uma grande mensagem. A 
senhora então anunciou-se como 
“Nossa Senhora” e disse “Tenho 

conseguido afastar do povo cristão 
os merecidos e iminentes castigos 
da Divina Justiça, e venho anunciar 
a Paz”.

Nossa Senhora de Caravaggio 
pediu ao povo que volte a fazer 
penitência, jejue nas sextas-feiras e 
vá orar na igreja no sábado à tarde 
em agradecimento pelos castigos 
afastados e pediu que lhe fosse er-
guida uma capela.

Como sinal da origem divina 
da aparição ao lado de onde esta-
vam seus pés, brotou uma fonte de 
água existente, onde hoje os fiéis 
peregrinam em busca de graças.



Limão caipira cai no gosto dos amantes da gastronomia
O limão mais comum no Brasil é menos ácido e ideal para limonadas e drinks como a caipirinha

O limão mais comum no Brasil é 
o limão caipira, também chamado de 
cravo, rosa ou limão-cavalo. Por mui-
tos anos era visto como um primo-
-pobre dos outros limões e até apo-
drecia nas árvores. Agora, o limão 
caipira deu a volta por cima: graças 
à ascensão de uma nova geração de 
chefs empenhados em garimpar e 
resgatar os ingredientes do interior 
do país, virou ingrediente gourmet 
de caipirinhas, doces e pratos salga-
dos.

O Citrus x limonia, seu nome 
científico, é na verdade cruzamen-
to do limão, possivelmente, com a 
bergamota, o que explica seu tama-
nho avantajado, a profusão de cal-
do e a polpa alaranjada com gomos 
bem definidos. Além de ser fácil de 
encontra-lo, ele reproduz em grande 
quantidade.

Os benefícios do limão caipira
Para os ossos: Possui vitamina 

C que age como um antioxidante, 
eliminando radicais livres que dani-
ficam as células saudáveis e promove 
a inflamação. A vitamina C também 
ajuda no alívio dos sintomas de artri-
te e artrite reumatoide.

Aparelho Digestivo: O suco de 
limão caipira pode aliviar os sinto-
mas da constipação e indigestão.

Prevenção do Câncer: Estudos 
descobriram que os compostos en-
contrados no limão caipira são co-
nhecidos como limoníades,

Eles ajudam na luta contra cân-
cer de pele, boca, mama, cólon e 
estômago. E a já falada Vitamina C 

ao eliminar os radicais livres auxilia 
na prevenção de produção de células 
cancerígenas.

Para a Pele: O limão caipira é 
um medicamento anti-séptico na-
tural e ajuda a curar problemas re-
lacionados com a pele. O consumo 
diário de água da fruta pode fazer 
uma enorme diferença na aparência 
da sua pele.

Para Garganta Infeccionada: 
Auxilia no combate a problemas re-
lacionados a infecções de garganta, 
dor de garganta e amigdalite, pois 
tem uma propriedade antibacteria-
na.

Tipos de limões e suas características
Taiti - É o menos ácido. A cas-

ca é final e tem poucas sementes, 
com formato mais arredondado. Por 
ser bastante suculento, é ideal para 
limonadas e drinks como a caipiri-
nha.

Galego - Tem a casca mais fina 
e verde clara, de formato bem ar-
redondado. Apesar de pequeno, é 
bem suculento. A acidez não é muito 
forte, o que torna esse tipo indica-
do para sorvetes, molhos, tempero, 
drinques, doces e sucos.

Siciliano – É o limão mais an-
tigo do mundo e também é conhe-
cido como eureca ou Lisboa. Sua 
casca é amarelada e bem grossa, e 
seu formato é alongado. Ele não é 
muito suculento como os outros, e 
seu sabor é bem ácido.
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Receitas com o limão caipira
Mousse de limão caipira

(4 taças médias)
1 lata de creme de leite
Mesma medida de suco de li-

mão caipira feita na hora
1 1/2 lata de leite condensado
Modo de preparo:
Bata no liquidificador. Coloque 

nas taças e leve para gelar por 3 ho-
ras.  Na hora de servir decore com 
raspinhas da casca.

Geleia de limão caipira
Ingredientes:
10 limões caipira maduros
1 kg de açúcar
Modo de preparo:
Esprema e coe o suco dos limões, 

em uma panela grande e de fundo 
grosso coloque o açúcar e o suco de 
limão, mexa bem para dissolver o açú-
car, ligue o fogo a alto e depois que 
abrir fervura abaixe o fogo e deixe co-
zinhar, mexendo vez por outra, essa 
calda faz muita espuma.

Quando começar a ficar com cor 
de mel mais escuro e espuma bem 
amarelada, apague o fogo e deixe es-
friar um pouco para retirar toda a es-
puma. 

Como o processo todo não é 
complicado, mesmo quem não tem 
experiência em jardinagem pode ten-
tar ter seu próprio limoeiro cheio de 
frutas frescas e deliciosas, que tam-
bém decoram a casa. Assim, você 
poderá colher a fruta no seu quintal, 
varanda ou jardim, com a garantia de 
estar consumido um alimento orgâni-
co, livre de agrotóxicos, e cultivado 
com carinho.

O limoeiro vai precisar de pelo 
menos seis horas por dia de luz solar, 
então, escolha um ambiente ensola-
rado da sua casa, e reserve um espaço 
de dois metros para colocar o vaso, 
permitindo a expansão da planta.

O vaso deve ser grande, com ca-
pacidade para entre 60 a 100 quilo-
gramas de terra. A temperatura deve 
ser entre 23°C e 32°C, o que torna o 
limoeiro uma planta bem adaptável a 
todas as regiões do Brasil. Entretan-
to, lugares em que a umidade do ar 
é maior permitem o crescimento de 
frutos mais suculentos. Você pode 
iniciar o plantio em casa em qualquer 
época do ano (o cultivo ao ar livre re-
quer épocas específicas).

Em relação à melhor variedade, 
você pode escolher dentre o limão 
siciliano (muito apreciado, pelo sa-
bor suave e bela aparência, além de 
ter muito suco), limão galego, cravo 
e Taiti. Todos esses tipos são adequa-
dos para cultivar em casa.

Passo a passo
Consiga um limão orgânico e 

retire as sementes. Mantenha-as úmi-
das até o momento do plantio.

Os limoeiros crescem melhor em 
terra arenosa, e não na terra densa, 
argilosa. Por isso, é preciso garantir 
que a terra estará sempre bem dre-
nada para que as raízes possam se 
expandir.

Como cultivar um limoeiro desde a semente em casa
Forre o fundo do vaso com um 

pano, e cubra-o com brita ou outro 
material que ajude á drenagem e a fi-
xação das raízes. Acrescente até três 
centímetros de areia grossa e logo 
depois ponha a camada de terra, que 
deve ser composta de massa vegetal, 
areia e terra para cultivo.

Quando o vaso ficar pronto, plan-
te a semente cerca de 1,5 cm abaixo 
da superfície da terra, regando suave-
mente com um borrifador. Não deixe 
a terra encharcada.

Cubra o vaso com um plástico 
com furinhos, que permita que a plan-
ta respire, mas que também a man-
tenha úmida e aquecida. Você pode 
usar um saco plástico fino (como o fil-

me plástico) e fazer pequenos furos. 
O plástico deve ser retirado quando 
o broto surgir, daqui a cerca de três 
semanas.

Adube sua planta todos os me-
ses, usando produtos ricos em fós-
foro. Farinha de ossos em pequenas 
doses também é bom.

Pode a planta levemente, apenas 
para que mantenha sua forma orna-
mental. Previna pragas mantendo o 
vaso em um lugar bem iluminado, 
eliminando insetos e retirando folhas 
e galhos contaminados com fungos, 
por exemplo.

Após as primeiras flores, os li-
mões irão nascer no período de seis 
a nove meses.
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Papa Francisco participa de
Centenário das Aparições em Fátima
O pontífice canonizou os dois pastorinhos Jacinta e Francisco

O Papa Francisco visitou a peregri-
nação em homenagem ao Centenário 
das Aparições, em Fátima, Portugal, na 
sexta-feira (12) e no sábado (13). Cerca 
de 500 mil fiéis compareceram para re-
zar o rosário com o religioso na Capeli-
nha das Aparições na sexta-feira, e mais 
em torno de 500 mil na missa rezada 
pelo Papa no santuário de Fátima, no 
sábado. No início da cerimônia, o bispo 
de Leiria-Fátima, António Marto, pediu 
ao papa que inscrevesse os pastorinhos 
Francisco e Jacinta no Livro dos Santos 
e depois fez uma breve apresentação da 
biografia das duas crianças. Em seguida, 
o papa, em latim, pediu que os irmãos 
fossem venerados, formalizando a cano-
nização.

Os irmãos Jacinta e Francisco Mar-
to, de nove e dez anos, ao lado da prima 
Lúcia, presenciaram as aparições da Vir-
gem Maria há 100 anos em Fátima. Eles 
tiveram as visões pela primeira vez em 
13 de maio de 1917, seguindo-se em to-
dos os dias 13 de cada mês, até chegar 
ao mês de outubro. Nos “encontros ce-
lestiais”, Maria deixou mensagens sobre 
acontecimentos futuros e recomenda-
ções aos pequenos, entre estas, a de re-
zar o Rosário diariamente.  A beatifica-
ção de Irmã Lúcia está sendo analisado 
na Congregação das Causas dos Santos.

Um brasileiro, o menino Lucas, foi 
quem motivou a canonização de Jacinta 

e Francisco. Ele esteve presente na ce-
rimônia e recebeu um abraço do Papa. 
Lucas tinha cinco anos quando caiu de 
uma janela de uma altura de seis metros. 
Os médicos tinham pouca esperança de 
que sobrevivesse.

Mas sobreviveu e a família diz que 
foi graças às irmãs de uma congregação. 
Juntos, família e religiosas, começaram a 
rezar aos pastorinhos de Fátima. Os mé-
dicos não deram explicação para a recu-

peração. Daí a igreja católica ter acredita 
do “milagre”.

Após a cerimônia, Francisco, já no 
papamóvel, foi cercado pela multidão. 
Risonho, ele acenou para os fiéis, que 
seguravam lenços e bandeiras. No traje-
to, um policial lhe entregou um bebê, a 
quem o papa acariciou. Poucas horas de-
pois, o pontífice embarcou em um avião 
da TAP de volta ao Vaticano, acompa-
nhado por um grupo de 72 jornalistas.

Vinícola Aurora conquista medalhas 
em Bordeaux e em Valladolid
Foram quatro premiações em dois concursos in-
ternacionais: Challenge International du Vin, na 
França, e Mundial de Bruxelas, na Espanha

Três medalhas de prata e uma 
de bronze foi o saldo da participa-
ção da Vinícola Aurora em dois dos 
maiores concursos internacionais 
de vinhos do mundo, realizados na 
Europa, que acabam de ter seus re-
sultados divulgados.

Os vinhos Brazilian Soul Spa-
rkling Moscato (marca de expor-
tação da Vinícola Aurora) e o es-
pumante Aurora Moscatel Rosé 
acabam de conquistaram prata na 
41ª edição do Challenge Internatio-
nal du Vin, realizado em Bordeaux 
(França), em 21 e 22 de abril. Nessa 
competição, que reuniu 5 mil amos-
tras de 37 países, avaliadas por 700 
degustadores, o vinho Aurora Reser-
va Chardonnay 2015 recebeu meda-
lha de bronze.

Na 24ª edição do Concurso 
Mundial de Bruxelas, que este ano 
aconteceu em Valladolid (Espanha) 
de 5 a 7 de maio, o espumante Au-

rora Procedências Pinot Noir Branco 
Brut ficou com medalha de prata. 
A competição que é recordista no 
mundo em número de vinhos inscri-
tos, avaliou neste ano 9 mil rótulos 
de 50 países.

Essas premiações representam 
um importante endosso de especia-
listas internacionais à qualidade dos 
vinhos elaborados pela maior e mais 
premiada vinícola do Brasil, que é lí-
der no mercado interno em vinhos 
finos e exporta vários rótulos de 
sua marca Aurora, além da Brazilian 
Soul, para mais de 20 países, entre 
eles Reino Unido, Estados Unidos, 
Alemanha, Bélgica, França, Japão e 
China.

Os espumantes, vinhos brancos 
e tintos da Vinícola Aurora podem 
ser encontrados em todo o territó-
rio brasileiro, em lojas especializa-
das, restaurantes e nas grandes re-
des de varejo.
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Por que é importante o controle da mancha-das-folhas da videira?
Depois de acompanhar experi-

mentos sobre a  mancha-da-folha da 
videira, também conhecida por man-
cha de Isariopsis, o engenheiro agrô-
nomo,  fitopatologista e pesquisador 
da Embrapa Uva e Vinho,  Lucas da 
Conceição Garrido explica como a do-
ença causada por fungo  Mycosphae-
rella personata  age  na videira e as 
implicações na saúde da futura safra 
de uvas.

Segundo o pesquisador, a man-
cha-da-folha da videira costuma ocor-
rer sempre no final da safra, entre o 
estádio da pré-colheita e pós-colheita, 
principalmente nas cultivares ameri-
canas e híbridas, sendo que a cultivar 
Bordô é extremamente suscetível, en-
quanto que as cultivares viníferas ou 
europeias são resistentes a esta doen-
ça.

Garrido aponta algumas das di-
versas  causas para o  aparecimen-
to  da mancha-da-folha no parreiral 
como à ausência de tratamentos com 
fungicidas; à utilização de produtos 
inadequados para controle ou à des-
continuidade das aplicações, o que 
contribui para a infecção das folhas 
pelo fungo e a consequente queda 
precoce das folhas. No Brasil, mui-
to pouca atenção tem sido dada por 
parte dos viticultores no controle da 
mancha-das-folhas. Há muita atenção 
com o controle das doenças e pragas 
até a colheita da uva e a partir daí, no 
máximo, é realizada alguma aplicação 
com calda bordalesa, que não apre-
senta boa eficácia no controle dessa 

doença.
 A desfolha precoce da videira, se-

gundo o pesquisador,  acarreta, o en-
fraquecimento da planta, a redução na 
resistência às baixas temperaturas e 
compromete o vigor e a produção nos 
anos seguintes. As folhas da videira re-
alizam a fotossíntese, que nada mais 
é, do que o processo onde o dióxido 
de carbono absorvido do ar, juntamen-
te com a água absorvida pelas raízes e 
a luz do sol processados internamente 
dentro das folhas, produzem carboi-
dratos (amido e açúcares) necessários 
para o armazenamento, manutenção 
e utilização na safra seguinte. O perí-
odo de pós-colheita é extremamente 
importante para a produção desses 
compostos. A redução das reservas de 
carboidratos, pela desfolha parcial ou 
total, também resulta na menor taxa 
de crescimento e o menor diâmetro 
das brotações na primavera seguinte.

A redução da área foliar pode 
restringir o acúmulo de carboidratos, 
tendo como consequências impactos 
negativos no florescimento e no rendi-
mento da produção nos anos seguin-
tes. A maturação e lignificação dos 
ramos no final da safra é resultante do 
acúmulo das reservas de carboidratos 
na planta. A duração da vida da planta 
é seriamente comprometida, quando 
ocorre pequeno acúmulo de substân-
cias de reserva. Brotações novas no 
final do ciclo é sinal de desfolha pre-
coce. Estas brotações irão consumir 
parte das reservas acumuladas.

A mancha-das-folhas caracteriza-
-se por manchas castanhas, de con-
torno irregular, coloração inicialmente 
avermelhada e posteriormente pardo-
-escura a preta, apresentado geral-
mente um halo amarelo-esverdeado. 
Com o crescimento ocorre a necrose 
das lesões e a queda prematura da fo-
lha.   

Para o manejo da doença devem-
-se iniciar as pulverizações a partir do 
estádio de pré-colheita, quando apa-
recem os primeiros sintomas. Contu-
do, em muitos casos, as pulverizações 
poderão ser realizadas após a colheita 
da uva. O controle efetuado com fun-
gicidas deve levar em consideração o 
cuidado para evitar a presença de resí-
duos sobre os frutos.

A escolha e o uso adequado de 
fungicidas ou outros produtos alterna-
tivos que apresentam boa eficácia no 
controle da mancha-das-folhas contri-
buirá para a maior sanidade das plan-
tas, acúmulo de reservas necessárias 
para sobrevivência, vigor e produção 
futura.

O pesquisador recomenda a três 
pulverizações com intervalo de 15 
dias com fungicidas do grupo dos 
triazóis (Caramba, Folicur ou Score); 
Collis ou Manzate. Dentro dos pro-
dutos alternativos também podem 
ser utilizados para o controle dessa 
doença, entre os quais destacam-se o 
CopperCrop + SoilSet ou enxofre pó 
molhável nas cultivares que não apre-
senta fitotoxicidade.
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Maneiras diferentes de deixar sua 
casa perfumada

Cheiro de peixe na cozinha, aque-
le odor característico do armário fe-
chado ou então do tapete do cachor-
ro: você sabe se livrar desses aromas 
indesejados? Foi pensando nisso que o 
Domain criou a lista a seguir. Estes 14 
truques vão te ajudar não somente a 
deixar a casa livre de odores, mas tam-
bém repleta dos seus cheiros favoritos. 
Confira:

Coloque amaciante em folha em 
locais em que corre o vento

Bem populares nos Estados Uni-
dos, os amaciantes em folha são bem 
cheirosos – use-os ao seu favor!

Tire o odor de sapatos com sa-
quinhos de chá

Os saquinhos de chá secos tiram 
o odor, absorvem a umidade e ainda 
deixam os sapatos cheirando bem.

Perfume os lugares fechados
Novamente com o amaciante em 

folha, coloque-o dentro de malas, rou-
pas e qualquer outro objeto que fique 
sem uso (e fechados) por muito tempo.

Use o aspirador de pó
Mergulhe uma bola de algodão 

em um perfume e insira-a no saco do 
aspirador de pó: enquanto você aspira 
o cheiro será liberado no ambiente aos 
poucos.

Faça um pot-pourri no fogão
Ferva água em uma pequena pa-

nela. Adicione uma fatia de limão, um 
pouco de alecrim, uma colher de chá 
de extrato de baunilha e cinco centí-
metros de água. Ferva e reduza o fogo, 
mas continue fervendo, preenchendo 
a água que se evapora.

Queime papel aromatizado
Com uma folha em mãos, dobre 

em ziguezague e queime uma das pon-
tas (assopre logo depois de queimar, 
como um incenso).

Lembre das velas apagadas
Se você possui velas sem usar ou 

cansou de um cheiro em um determi-

nado ambiente, experimente deixar 
velas apagadas nas gavetas e armários 
para aromatizar as roupas.

Use saquinhos de musselina
Preencha-os com as suas ervas, 

flores e temperos favoritos (todos se-
cos!). Depois, é só coloca-los nas ga-
vetas e armários para deixar a roupa 
cheirosa!

Misture com vodca
Você pode criar seu próprio 

spray de ambiente misturando uma 
xícara de água com duas colheres de 
sopa de vodca e 25 gotas de óleo es-
sencial. Para um aroma relaxante no 
quarto, experimente usar lavanda e 
baunilha. Para a cozinha e o banhei-
ro, tente a combinação canela, cravo 
e melaleuca. Para concentração e para 
ficar alerta, use menta e alecrim.

Mantenha as cascas de frutas 
cítricas

Usou um limão ou laranja e a cas-
ca ficou sobrando? Coloque sal mari-
nho no interior de uma metade vazia 
e deixe na geladeira – ela vai absorver 

todos os cheiros desagradáveis.
Polvilhe bicarbonato de sódio no 

carpete ou tapete
Polvilhe uma caixa de bicarbonato 

de sódio no carpete ou tapete e deixe 
agir por 30 minutos. Em seguida, pas-
se o aspirador de pó.

Moa grãos de café
Se você tem o hábito de moer 

grãos de café em casa, sabe que a casa 
fica com um cheiro maravilhoso. Tente 
usar os grãos em uma meia limpa den-
tro do armário ou freezer para retirar 
odores indesejados.

Tire os odores do freezer com 
baunilha

Depois de jogar fora (ou doar) 
tudo o que está velho, umedeça algo-
dão em extrato de baunilha e passe 
pelas superfícies do freezer.

Use vinagre para neutralizar o 
cheio do peixe

Para evitar o cheiro forte quando 
cozinhar peixe, deixe um bowl com vi-
nagre branco ao lado do fogão – ele 
vai absorver e neutralizar os odores.

Dicas para facilitar na hora da faxina
Comece pelo pesado

Inicie a faxina pelas áreas da 
casa que estão mais bagunçadas ou 
sujas. O ideal é sempre começar a 
limpeza pela parte mais difícil e dei-
xar o mais fácil para o final. Assim, 
você aproveita melhor sua energia e 
terá mais ânimo para limpar o res-
tante da casa quando terminar a pior 
parte.

Rotina
Mantenha sempre uma rotina 

de limpeza, assim fica mais fácil per-
ceber qual é a forma mais rápida de 
organizar sua faxina. Você pode, por 
exemplo, sempre começar tirando o 
pó de todos cômodos e depois se-
guir com a limpeza líquida nestas 
áreas.

Produtos de limpeza
Organize seus produtos de lim-

peza e guarde-os sempre no mesmo 
lugar. Na hora da limpeza, coloque 
todos os produtos que vai precisar 
em um balde ou outro tipo de con-
tainer que você possa carregar pela 
casa. Desta forma, você evita ter que 
ficar buscando um produto diferente 
cada vez que for necessário.

Quantidade
Procure utilizar apenas a quan-

tidade necessária de produto de 
limpeza. Em vez de exagerar no uso 
de um ou outro produto, tente usar 
o produto certo para cada tipo de 
sujeira e de superfície, diminuindo 
o risco de estragar pisos e outras 
superfícies por causa do exagero de 
produto químico.

Aspirador de pó
O aspirador de pó pode ser um 

grande aliado na faxina. Aspirar su-
jeiras antes de passar pano no chão 
facilita muito o trabalho e diminui 
boa parte do tempo de faxina. Quem 
tem problemas respiratórios deve 
evitar ficar varrendo para não subir 
o pó do chão e, nesse caso, o uso do 
aspirador é essencial.

Foco
Organize-se de forma que a cada 

limpeza você se concentre mais em 
um ou dois cômodos a da casa. Por 
exemplo, em uma faxina você cuida 
mais da cozinha, limpa a geladeira, 
organiza os armários e na próxima 
faxina você se concentra na limpeza 
dos banheiros. Deste modo, você se 
cansa menos e mantém os cômodos 
sempre bem limpos.

Utensílios específicos
Sempre use panos e utensílios 

diferentes para determinadas partes 
da casa. Por exemplo, nunca use os 
panos de limpar banheiro para fazer 
a limpeza da cozinha e vice-versa. 
Assim, você evita contaminação. 
Uma boa dica para não se confun-
dir na hora da limpeza é determinar 
cores diferentes de pano para cada 
parte da casa.

Postura
Cuidado na hora de limpar can-

tos muito altos ou muito baixos. 
Evite ficar se torcendo para alcançar 
a parte mais alta de armários, em 
vez disso, use uma cadeira ou uma 
pequena escada bem firme. Quan-
to aos cantos mais baixos, o ideal é 
abaixar totalmente o seu corpo para 
melhor alcançar estes espaços.

Planejamento
Outra dica para facilitar a lim-

peza da casa é nunca perder tempo 
esperando uma área secar ou o pro-
duto químico fazer efeito. Em vez 
de ficar parada, planeje a limpeza 
de modo que você sempre estará 
fazendo algo enquanto aguarda um 
produto fazer efeito ou algo do tipo.

Timing
Por fim, a dica mais importante 

de todas é sempre limpar imediata-
mente após sujar. Se caiu algo no 
chão ou alguém entrou com os pés 
sujos em casa, o melhor é limpar 
na mesma hora. Depois de um tem-
po, a sujeira seca e fica mais difícil 
de ser removida. Além disso, desta 
forma você mantém a casa sempre 
mais limpa e mais fácil de ser faxi-
nada, sem deixar tudo para o dia da 
limpeza.

Os incensos são utilizados em 
diferentes rituais com a finalidade de 
ajustar a energia do ambiente ou das 
pessoas nele.

Em meditações, os incensos são 
utilizados para alcançar um estado de 
mais clareza, calma e foco.

Esotericamente é utilizado para 
as projeções astrais e sonhos lúcidos.

Benefícios do incenso na sua casa
O incenso é utilizado para com-

bater as más energias em casa ou no 
trabalho, pois se diz que é um imã 
para as energias boas.

Os incensos são acesos geral-
mente nas áreas onde se percebem 
más vibrações.

As pessoas que desejam se con-
centrar ou se conectar com deter-

minadas ideias, podem escolher um 
incenso especial para isso.

Âmbar: é recomendado para 
aquelas pessoas que desejam meditar 
para descobrir uma informação. Ide-
al para aquelas pessoas que estejam 
passando por um momento de con-
fusão e necessitam clarear seus pen-
samentos. Destacamos alguns tipos e 
seus beneícios específicos:

Lavanda: é um incenso para o 
amor, para atração e o romance. Ide-
al para os rituais relacionados com o 
casal e também para mudar o ambien-
te quando temos algum encontro em 
casa. Este incenso promove a beleza, 
é bom para a atração e é recomenda-
do para qualquer mudança com inten-
ções de embelezar.

Jasmim: este incenso está rela-
cionado com o amor, ainda que não 
necessariamente se refira à atração 
sexual. O jasmim é ideal para poten-
ciar as conexões mentais e emocio-
nais, focando mais na beleza interna 
do que na externa. Por este motivo, 
além de ser bom para o casal, o in-
censo de jasmim também é bom para 
atrair boas amizades.
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Com ação antibiótica, anti-infla-
matória, antimicrobiana, antiasmáti-
ca, antioxidante, também pode ser 
um protetor cardiovascular.

Veja os benefícios:
- reduz pressão alta
- previne arteriosclerose
- auxilia na dissolução de cálcu-

los renais
- tem efeito tônico sobre pesso-

as enfraquecidas
- previne gripes e resfriados
- ajuda na expulsão de vermes;
- combate bronquite
- combate diarreia
- atua contra hemorroidas e va-

rizes
- combate enfermidades dos 

rins e da bexiga
- fortalece a vista,
- combate dor de cabeça enxa-

queca
- contribui para a perda de peso
- combate tumores, herpes e di-

versos problemas de pele
- combate gota e reumatismo
- trata asma e outros problemas 

respiratórios
- combate tosse, rouquidão e 

catarro
- trata problemas circulatórios, 

pressão alta e diabetes
E mais: estudos comprovam a 

sua eficácia contra câncer da mama 
e da próstata.

E pesquisas recentes identifica-
ram que o alho possui ainda diver-
sas propriedades, entre as quais se 
destacam as antimicrobianas, antine-
oplásicas, terapêuticas contra doen-
ças cardiovasculares, imunoestimu-
lantes e hipoglicemiante.

Contra as bactérias
Pasteur relatou, em 1858, a ati-

vidade antibacteriana do alho, que 
tem sido confirmada por diversos 
autores até hoje.

Em laboratório, mediante di-
luição em série, o extrato fresco de 
alho mostrou ser capaz de inibir de 
destruir 14 espécies de bactérias, en-
tre as quais Stafilococcusaureus, Kle-
bsiella peneumoniae e Escherichia 
coli, que são bactérias potencialmen-
te maléficas à saúde e causadoras de 
infecções.

Isso ainda se deu mesmo usando 
o extrato de alho diluído 128 vezes.

Uma solução de 5% preparada 
com alho fresco desidratado mos-
trou atividade bactericida contra a 

Salmonella typhimurium.
Isso é atribuído à alicina, o com-

ponente-chave da atividade antimi-
crobiana, que também é responsável 
pelo odor característico do alho.

A atividade antimicrobiana do 
alho é reduzida com sua fervura, 
pois a alicina praticamente desapa-
rece durante o processamento tér-
mico.

O alho ainda tem se mostrado 
ser capaz de combater a bactéria He-
licobacter pylory, a maior causa de 
dispepsia, câncer gástrico e também 
de úlceras gástricas e duodenais.

Foi observado recentemente 
que 2g/L de extrato de alho inibe 
completamente o crescimento da H. 
pylori. Os autores concluíram que 
este efeito bactericida pode con-
tribuir para prevenir a formação de 
câncer gástrico.

O efeito anticancerígeno do 
alho parece estar ligado à estimula-
ção da enzima hepática glutationa S-
-transferase, envolvida em processos 
de desintoxicação de muitos carcinó-
genos.

O que mais se destaca na com-
posição nutricional do alho são os 
altos teores dos elementos zinco e 
selênio, metais antioxidantes. No 
organismo humano, estes nutrientes 
são muito importantes para o siste-
ma imunológico.

Diversos são os estudos que 
têm identificado baixos níveis san-
guíneos tanto de selênio como de 
zinco em pacientes portadores de 
patologias como a aids, cujo sistema 
imunológico encontra-se gravemen-
te debilitado.

A prescrição dietoterápica atual-
mente feita para tais pacientes pre-
coniza o consumo de alho, entre ou-
tras coisas. Há estudos que apontam 
a atividade antiviral do alho.

Neste sentido, seu consumo 
também é indicado para casos de 
resfriado, gripe e nas viroses em ge-
ral.

O alho como um remédio natural

Encontramos algumas opções de 
tratamentos naturais para eliminar 
vermes e parasitas recuperando assim 
o seu bem-estar e a sua saúde. Por se-
rem naturais, são tratamentos fáceis 
de seguir.

Desta forma, você não precisa se 
preocupar em gastar muito nem com 
possíveis efeitos colaterais causados 
por medicamentos químicos.

Opção 1
Óleo de rícino + leite
1 copo de leite
2 colheres de chá de óleo de rí-

cino
Aqueça o copo de leite e misture 

o óleo de rícino.
Essa mistura deve ser tomada to-

das as noites antes de ir dormir. A fun-
ção da mistura é limpar o intestino, 
prossiga com esse tratamento natural 
para eliminar vermes e parasitas por 
uma semana. Os efeitos começam a 
ser observados no segundo dia.

Opção 2
Casca de limão + casca de aba-

cate
1 casca de limão
1 casca de abacate
Mel a gosto
O primeiro passo é lavar bem as 

cascas, com a ajuda de um liquidifica-
dor ou processador de alimentos você 
deverá triturar a casca do abacate. A 
casca do limão deverá ser ralada. Mis-
ture quantidades iguais de cascas e 
adicione o mel, tome na hora enquan-
to está em jejum.

Opção 3
 Sumo de sementes de papaia
1 colher de sopa de sementes de 

papaia
Pedaços de papaia
Água
Misture as sementes de papaia 

com um pouco de água no liquidifi-
cador e bata.Na sequência adicione 
alguns pedaços de papaia, continue 
batendo até obter uma consistência 
homogênea.Por ser um tratamento 
natural para eliminar vermes e para-
sitas um tanto amargo é interessante 
adicionar um pouco de mel. Beba por 
uma semana todas as noites antes de 
dormir.

Opção 4
 Água de cebola

1 cebola
½ copo de água
1 colher de sopa de mel
O primeiro passo é misturar ½ 

copo de água com uma cebola corta-
da em pedaços num recipiente de vi-
dro, deixe que descanse durante toda 
a madrugada. Ao acordar adicione 
uma colher de mel e beba. No caso 
dos diabéticos não se deve acrescen-
tar o mel.

Essa receita é mais indicada para 
casos de ameba e o uso do tratamen-
to deve ser de um mês já que esse 
protozoário se mostra muito resis-
tente no organismo.

Opção 5
 Chá de hortelã superconcentra-

do
½ maço de hortelã (escolha fo-

lhas bem lisas)
Água fervente
Misture a água fervente com o 

maço de hortelã e abafe durante uns 
5 minutos.

Você deverá beber 500 ml desse 
chá todos os dias durante uma sema-
na para se livrar de vermes e parasi-
tas.

Opção 6 
Sementes de limão
4 sementes de limão
1 copo de água
Comece triturando as sementes 

de limão no liquidificador e misture 
as sementes com água. Beba essa 
mistura.

Se achar que é necessário para 
melhorar o sabor pode adicionar um 
pouco de suco de limão. Beba duas 
vezes ao dia, uma em jejum ao acor-
dar e outra antes de dormir.

Beba esse medicamento no má-
ximo por três dias.

Opção 7 
Chá de erva-santa-maria
1 litro de água
2 colheres de sopa da erva-santa-

-maria
Numa panela misture a erva a 

água e assim que perceber que está 
fervendo desligue o fogo e coloque a 
tampa.

Coe o seu chá e beba. Você de-
verá beber uma xícara todos os dias 
por uma semana. Um excelente trata-
mento natural para eliminar vermes e 
parasitas.

Eliminando vermes e parasitas 
com receita caseira

O gengibre tradicionalmente 
utilizado na medicina holística para 
tratar diversos problemas de saúde, 
incluindo os níveis sanguíneos ele-
vados de açúcar, colesterol, doen-
ças do estômago e artrite.

Ingredientes do gengibre 
da Vovó:

200 gramas gengibre picado e 
descascado

450 ml de água filtrada
225 gramas de açúcar
115 ml de água com gás
Algumas fatias e gotas de suco 

de limão
Despeje a água filtrada em uma 

panela e deixe ferver.
Adicione o gengibre na água 

fervente.
Reduza o fogo e cozinhe por 

mais 5 minutos.
Retire a panela do fogão e dei-

xe repousando por 20 minutos.
Coe o líquido do gengibre.
Prepare a calda em uma tigela 

separada:
Dissolva o açúcar com 1 xícara 

de água fervida.
Misture meia xícara de suco de 

gengibre com 1/3 de xícara de xa-
rope e metade de um copo de água 

com gás.
Adicione um pouco de mel or-

gânico e suco de limão.

Gengibre para a prevenção de várias doenças
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Pãozinho de tapioca: receita
saudável e prática
Ingredientes:

Leite desnatado, 1 e ½ xícaras
Óleo de coco, ¼ de xícara
Sal a gosto
Tapioca granulada, ¾ de xícara
Ovo, 1 unidade
Queijo parmesão light ralado, ½ 

xícara
Polvilho doce, ½ xícara
Parmesão light ralado para co-

brir
Manteiga sem sal para untar.

Modo de preparo

Leve ao fogo o leite, o óleo e o 
sal, mexa até ferver. Reserve

Misture em uma tigela a tapioca 
granulada e o leite fervido. Mexa a 
cada 5 minutos com um batedor de 
arame para engrossar

Acrescente o ovo, o parmesão e 
o polvilho doce, misture bem

Faça bolinhas e passe no parme-
são

Coloque as bolinhas em uma as-
sadeira untada com manteiga sem sal 
e leve ao forno a 180° por cerca de 
30 minutos.

Bolinho de frango com batata assado
Frango com batata doce são ingredientes conhecidos de quem quer 
ganhar massa muscular, e agora a receita também pode ser aproveitada 

Ingredientes
200g de frango cozido (com o 

tempero que preferir) e desfiado 120
150g de batata doce cozida
1 colher de sopa de gergelim
sal e pimenta do reino a gosto

Como fazer:
Pré-aqueça o forno a 180C. Colo-

que a batata em um processador ou 
liquidificador e vá batendo, adicio-
nando água aos poucos até formar 
um purê menos consistente, meio 
ralo (não muito líquido). Adicione 
o gergelim, o frango, sal e pimenta 
e misture bem. A consistência final 
é de uma massa firme o suficiente 
para formar bolas com uma colher de 
sopa. Coloque as bolinhas em uma 

assadeira forrada com papel alumí-
nio levemente untado e asse por 30 
- 40 minutos ou até ficar dourado. A 
consistência final é crocante por fora 

e macio por dentro. Quando tirar do 
forno, deixe descansar por uns 3 - 5 
minutos para que desgrude do papel 
alumínio.

Quer deixar de oferecer ali-
mentos industrializados para as 
crianças, mas não sabe como?A re-
ceita de Danoninho de inhame irá 
ajudar você e agradar a criançada.

O Danoninho tem alguns nu-
trientes, mas só é indicado após 
os 5 anos de idade. Então aqui vai 
uma versão mais nutritiva para seu 
bebê! 

Ingredientes:
2 inhames
1 fruta madura (manga, goia-

ba, morango, frutas vermelhas, 
maracujá, etc)

Modo de preparo:
Descasque e cozinhe o inha-

me
Bata a manga e o inhame no 

liquidificador e se necessário adi-
cione água

Sopa de fibras com legumes
Ingredientes:

1 cebola
2 dentes de alho

1 colher (sopa) de azeite de oliva
½ couve-flor
2 cenouras

2 chuchus
200 g de abóbora
2 abobrinhas
1 litro de caldo de frango caseiro
500 ml de água sal a gosto
4 colheres de sopa de farinha de 

berinjela

Modo de Preparo 
Refogue a cebola e o alho picados 

com o azeite. Acrescente os legumes 
picados, o caldo e a água. Cozinhe até 
os legumes ficarem macios. Tempere 
a gosto. Se preferir, bata a sopa no 
processador. Polvilhe a farinha de be-
rinjela quando for servir.

Rendimento: 4 porções 
Valor Nutricional (por porção)
Valor calórico 117,5 kcal
Proteínas 3,4 g 
Carboidratos 13,6 g 
Gorduras 4,5 g 
Fibras 6,4 g

500g do macarrão de sua prefe-
rência

1 xícara (chá) de requeijão cre-
moso sabor cheddar

3 xícaras (chá) de leite
1 xícara (chá) de requeijão
1 xícara (chá) de queijo parmesão 

ralado
2 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de 

trigo
1 xícara (chá) de cebola batida ou 

ralada
½ xícara (chá) de cebolinha pica-

da

Macarrão ao molho de queijo
Sal a gosto
Cozinhe o macarrão em água 

quente com sal e reserve.
Numa panela, refogue a farinha 

na manteiga em fogo baixo, acrescen-
te a cebola e refogue um pouco mais. 
Adicione o leite fervendo e mexa até 
engrossar.

Acrescente o requeijão, o che-
ddar, o queijo ralado e deixe incorpo-
rar. Acerte o sal.

Numa tigela, despeje o macar-
rão e vá acrescentando o molho do 
queijo

Danoninho natural e saudável para 
você preparar para o seu filho


