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Embrapa apresenta 
alternativas de 
manejo para a 
renovação em 

áreas de declínio 
e mortes de 

parreirais 
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Esporte atrai atletas e turistas para o Vale

O sucesso do Wine Rum, aliado aos passeios cicliesticos e agora ao evento de mountain bike, que acontece em novembro,  aliam o prazer de competir ao de degustar os melhores vinhos, apreciar a gastronomia, visitar 
destinos turísticos e vivenciar as tradições culturais da região. Pàginas 04 e 05
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a renovação de parreiras em áreas de declínio e mortes de plantas 
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As dificuldades de implantar 
novos parreirais em áreas contami-
nadas, seja pelo excesso de cobre 
no solo, ataques de pragas, como a 
pérola-da-terra, ou de doenças, como 
o pé-preto é um problema que já 
está sendo resolvido com  o pacote 
de tecnologias propostas pelo pro-
jeto “Tecnologias para a viabilização 
e sustentabilidade dos vinhedos em 
áreas de renovação na região sul do 
Brasil”, liderado por Lucas Garrido, 
pesquisador da área de Fitopatolo-
gia da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa),  que está em 
execução desde 2016.  Um grupo de 
especialistas da Embrapa Uva e Vi-
nho e da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) identificaram 
os principais problemas da cultura 
para encontrar alternativas para os 
produtores. O projeto contempla, en-
tre outras ações, a instalação de cinco 
unidades demonstrativas em áreas de 
produtores, nos municípios de Bento 
Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha 
e Garibaldi, todos na Serra Gaúcha, 
tradicional região produtora no país.

A execução do projeto, com re-
cursos provenientes da Embrapa, se-
lecionou cinco produtores, entre eles 
Olir Marin,

produtor rural da cidade de Flo-
res da Cunha que integra a Cooperati-
va Nova Aliança,

que colocaram suas propriedade 
à disposição da equipe para servir 
como área experimental. Cada viticul-
tor participante recebeu 600 mudas 
fiscalizadas das cultivares ‘BRS Cora’, 
‘Isabel’, ‘Bordô’ e ‘Tannat’, de acordo 
com seu interesse. Além das mudas, o 
produtor recebeu um kit com alguns 
insumos (informações abaixo) para 
contribuir com o controle de pató-
genos do solo, além do acompanha-
mento da evolução do parreiral com 
visitas regulares da equipe de espe-

Projeto de pesquisa apresenta alternativas de manejo para viabilizar 
a renovação de parreiras em áreas de declínio e mortes de plantas 

cialistas.
No final do mês de abril, foram 

realizados dias de campo que reuni-
ram cerca de 200 viticultores, técnicos 
e interessados no assunto nas diferen-
tes áreas de produtores.

Confira  um resumo das orienta-
ções  técnicas repassadas:

Manejo do solo - George Welling-
ton de Mello

- Erradicar o parreiral e revolver a 
terra, eliminando todos os restos cul-
turais do local.

- Utilizar o solo durante um a dois 
anos com outras culturas, tais como 
aveia e azevém, no inverno, e milho 
ou soja, no verão, antes de replantar 
o parreiral.

- Fazer análise do solo e as corre-
ções necessárias antes do plantio das 
mudas.

- Manter plantas de cobertura do 
solo, como ervilhaca, trevo e azevém 
durante todo o ciclo produtivo. So-
mente roçar a cobertura verde se atra-
palhar o manejo do vinhedo (poda, 
pulverizações, colheita).

- A adubação deve ser realizada 
no final do mês de abril e no início do 
mês de maio.

- Nos três primeiros anos, prio-
rizar a adubação orgânica, que apre-
senta melhores resultados no de-
senvolvimento da planta, e não usar 
herbicidas, que atrapalham o seu 
desenvolvimento. O controle da vege-
tação na linha de plantio (coroamento 
da planta) pode ser feito com disco de 
papelão colocado no pé da parreira 
(FOTO).

Mudas de qualidade - Daniel Gro-
hs

- Encomendar as mudas com um 
ano de antecedência em viveiristas li-
cenciados pela Embrapa (lista comple-
ta em: https://www.embrapa.br/uva-e-
-vinho/cultivares-e-porta-enxertos).

- Ao buscar suas mudas, é impor-
tante realizar um exame visual de sa-
nidade, com os seguintes passos:

1- Externamente: um nível ape-
nas de raízes simétricas, enxertia 
bem soldada, caule retilíneo.

2 -Internamente: É necessário 
‘sacrificar’ a muda para ver se está 
contaminada. O primeiro corte deve 
ser na região da enxertia e o segun-
do no nível da raiz. Deve-se procurar 
sinais de doenças como manchas es-
curas (veja figura ao lado).

Controle de Pragas - Marcos Bot-
ton

Pérola–da-terra: A recomenda-
ção é utilizar inseticidas neonicoti-
nóides (Imidacloprido e ou Thiame-
toxam) no solo no mês de novembro. 
Para o manejo de formigas, o empre-
go de hidrogel associado a açúcar e 
Thiametoxan, num volume de 3 kg 
por ha em dezembro, janeiro e fe-
vereiro para reduzir a população de 
formigas e consequentemente da co-
chonilha.

Filoxera: uso de mudas enxerta-
das resolve o problema, pois os por-
ta-enxertos são resistentes à praga 
nas raízes.

Controle de doenças e fortaleci-
mento o solo - Lucas Garrido

- É importante realizar um trata-
mento prévio na muda antes do plan-
tio com uma combinação dos seguin-
tes fungicidas: Fosetil AL (250g/100L), 
Difeconazol (10ml/L) e Tiofanato Me-
tílico (70g/100L) por meio da imersão 
das raízes na calda durante pelo me-
nos uma hora.

- Na cova de plantio foram tam-
bém utilizados Compost Aid 3 g, Nem 
Out 3 g, e Trichodel 0,6 mL dissolvido 
em água. Além desses produtos tam-
bém foi utilizado o composto orgâ-
nico com Microgeo (veja orientação 
abaixo).

Produção e aplicação de Com-
posto com Microgeo®: colocar em 
caixa plástica uma mistura de 15% de 
esterco bovino, 5% de Microgeo® e 
80% de água. Agitar e deixar proces-
sando durante 15 dias no sol. Após, 
filtrar e aplicar 1 litro por planta men-
salmente durante os primeiros 6 me-
ses. A cada aplicação, pode-se usar 
até 70% do volume da caixa, sendo 
que se deve repor, a cada retirada, 
2,5% de microgeo e completar com 
água, deixando repousar por mais 
sete dias antes de novo uso.

Saiba mais:
Guia prático: dez indicações 

técnicas para o plantio de mudas de 
videira, disponível em https://www.
embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/

publicacao/1052574/guia-pratico-dez-
-indicacoes-tecnicas-para-o-plantio-de-
-mudas-de-videira

Guia visual para avaliação da 
qualidade em mudas de videira, dis-

Texto e fotos: Viviane Zanella

ponível em : https://www.embrapa.
br/busca-de-publicacoes/-/publica-
cao/1015774/guia-visual-para-ava-
liacao-da-qualidade-em-mudas-de-
-videira
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Corrida do vinho: suor, festa e turismo para o Vale dos Vinhedos
Sexta edição da corrida, realizada na manhã de sábado (20), reuniu 1.200 participantes numa celebração da saúde e do enoturismo

Sexta edição da corrida, realiza-
da na manhã de sábado (20), reuniu 
1.200 participantes numa celebra-
ção da saúde e do enoturismo

Bento Gonçalves (RS) - O slogan 
da camiseta - run now, wine later - 
anunciava o programa de 1.200 pes-
soas de 17 estados brasileiros que 
se reuniram na Serra Gaúcha, mais 
precisamente no Vale dos Vinhedos, 
na manhã deste sábado (20). Este 
grupo disputou a sexta edição da 
Wine Run, uma das corridas temá-
ticas mais originais do calendário.

A prova une atividade física, 
consumo do espumante nacional 
cada vez mais valorizado e a pos-
sibilidade de fazer turismo na bela 
Serra Gaúcha, com paisagens que 
nada devem às mais belas da Europa 
e passeios diferenciados, como visi-
tas a uma das 79 vinícolas da região.

O percurso de 21 quilômetros 
serpenteia por estradas de terra 
que passam ao lado de parreirais e 
vinícolas, por pequenas igrejas e ca-
sas antigas que marcam a forte pre-
sença da colonização italiana e po-
dia ser completado por apenas um 
corredor ou por duplas. Para alguns, 
o objetivo era superar seus limites, 
já outros aproveitavam o visual de 
tirar o fôlego e chegavam a parar 
nas subidas ou descidas de serras 
para admirar os vales ainda verdes, 
mesmo com a chegada do outono, 
sem se preocupar com seu tempo 
na prova.

A luta contra o relógio é o fator 
que motivou Tauro Bonorino a com-
pletar o percurso em 1h33min36 e 
vencer pela primeira vez a categoria 
solo. Tauro é assíduo na competição 
e já tinha conquistado a categoria 
trio (que não foi disputada este ano) 
e a de duplas. Faltava o título da ma-
nhã deste sábado. “Vim buscar esta 
vitória.

Fiz uma tática diferente, não 
forcei o ritmo no início e logo no 

Um evento de mountain bike que 
alia o prazer de competir ao de de-
gustar os melhores vinhos, apreciar a 
gastronomia, visitar destinos turísti-
cos e vivenciar as tradições culturais 
da região. De 17 a 19 de novembro, a 
cidade de Bento Gonçalves, na Serra 
Gaúcha, recebe o Wine Bike - Desafio 
Vale dos Vinhedos 2017. Uma prova 
inédita, inovadora e desafiadora, que 
promete muita adrenalina e disputa 
para os amantes da modalidade. 

O Vale dos Vinhedos, na Serra 
Gaúcha, é famoso por sua beleza e 
pelo enoturismo, o turismo do vi-
nho. Passeios de bike, por suas mui-
tas atrações turísticas, estão entre 
os destaques de quem quer apreciar 
tudo que a região oferece, de conhe-
cer ou rever as suas belas paisagens. 

E, a partir deste ano, Bento Gon-
çalves passa a contar com a inédita 
prova de MTB, em um evento que 
traz o conceito de competir, divertir 
e vivenciar o enoturismo. Disputa, la-
zer e entretenimento para toda a fa-
mília. As inscrições já estão abertas. 

Chamada de “Capital Brasileira 
da Uva e do Vinho”, Bento Gonçal-
ves foi pioneira no desenvolvimento 
do enoturismo no Brasil. O Vale dos 
Vinhedos é, hoje, o principal desti-
no enoturístico do País e a primeira 
região a obter “Denominação de Ori-
gem” para seus produtos. 

Com o Wine Bike, a ideia é ofe-
recer aos participantes e ao público 
um evento esportivo, cultural e eco-
lógico, voltado para o cicloturismo, 
para as vinícolas e para a gastrono-
mia, além de trazer novidades e ten-
dências do mercado de bikes. Uma 
oportunidade, ainda, de atrair e in-
centivar o contato com o mundo da 
bike e seus benefícios para a saúde e 
o bem estar. 

A região será sede, assim, pela 
primeira vez, de uma disputa de 
MTB, que tem tudo para se tornar 
tradição no Vale dos Vinhedos. O 
esporte, aliás, já é atração em Bento 
Gonçalves com a Wine Run - conheci-
da como a meia maratona do vinho - 
que, agora em 2017, no mês de maio, 
terá a sexta edição na cidade. 

A prova - O Wine Bike está divi-
dido em três circuitos - WB PRÓ 90 
km, WB SPORT 50 km e WB AMADOR 
30 km - e em diversas categorias, 
permitindo que os ciclistas partici-
pem de acordo com o seu nível técni-
co e com os desafios que pretendem 

Prova inédita de ciclismo leva MTB para o Vale
enfrentar. O limite de inscritos é de 
800 competidores, disputando em 
categorias por faixa etária, no mas-
culino e feminino.

O percurso da prova contará 
com diversos tipos de terrenos, 
como estradas de terra, trilhas na-
turais, riachos, propriedades parti-
culares e estradas pavimentadas em 
áreas públicas urbanas. Em alguns 
trechos, os participantes passarão 
dentro das vinícolas da região, com-
petindo em meio aos parreirais. 

A programação começa na 
sexta-feira (17) com a entrega de 
kits para os atletas no Dall’Onder 
Grande Hotel. A prova está marcada 
para o sábado (18) pela manhã, com 

a largada e a chegada na “Rua Coberta” 
- Rolando Gudde (atrás do Dall’Onder 
Grande Hotel). 

Às 7 horas os participantes se reú-
nem para a concentração, seguida das 
largadas dos três circuitos, a partir das 
8 horas. À noite será realizada a ceri-
mônia de premiação, que terá jantar e 
a festa do espumante (opcionais), com 
sorteio de brindes. Serão premiados 
os três primeiros colocados de cada 
categoria com troféus e brindes de 
patrocinadores, além de medalhas de 
participação a todos os atletas que 
completarem o circuito.

O domingo (19) fica reservado 
para os passeios turísticos e o ciclotu-
rismo.

quilômetro sete assumi a ponta. Vi 
que algumas duplas estavam à fren-
te, mas não briguei com eles e só 
controlei os demais corredores solo 
que vinham atrás.

No final completei bem perto do 
ganhador da dupla”, contou Tauro, 
de 39 anos, que tem uma assessoria 
esportiva com seu nome em Canoas, 
próximo a Porto Alegre. Ele ainda 
ganhou mais um troféu de maior as-
sessoria desta edição, com 90 parti-
cipantes.

O primeiro a cruzar a linha de 
chegada, em 1h32min53, foi Wander 
Viel, de 48 anos, parceiro de Vander-
lei Tiburci, de 34, ganhadores da du-
pla masculina.”Eu e o Vanderlei trei-
namos sempre na Serra, pois somos 
da vizinha Monte Belo. Ganhei em 
2015 na dupla, com outro parceiro, 
e o Vanderlei ficou em segundo, Nos 
unimos e agora ganhamos de novo. 
O Vanderlei completou o primeiro 
trecho na frente e só administrei 
até a vitória”, explicou Wander que 
promete voltar no ano que vem para 
conquistar o bicampeonato para a 
dupla.

A primeira mulher a cruzar na 
categoria solo fez um tempo bem 
abaixo. Franciela Terres chegou tí-
mida ao campo de futebol na Via 
Trento, onde foi montada a grande 
estrutura para receber os corredo-
res, após 2h00min03.

“O percurso era bem puxa-
do, mas bonito. O tempo ajudou 
(16 graus C na largada) e consegui 
completar minha primeira meia ma-
ratona com uma vitória. Agora vou 
treinar bastante para a Maratona de 
Porto Alegre no ano que vem”, afir-
mou Franciele, de 27 anos, que é 
auxiliar administrativa em Lageado, 
cidade a 75 quilômetros de Bento 
Gonçalves.

O primeiro pódio não se esque-
ce - Para alguns corredores a corrida 
representa desafio, briga contra o 
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A campeã da categoria 35 a 39 
anos, Alessandra Cea, começou a 
soluçar no pódio e chorou copiosa-
mente ao abraçar o treinador Nival-
do da equipe Viva Bem, de Florianó-
polis. Cumprimentada por todos os 
amigos a química contou o motivo 
da sua emoção. “Foi minha primeira 
vitória e justamente na estreia em 
trilhas. Treino há apenas um ano e 
dois meses e não esperava este re-
sultado maravilhoso. Devo tudo à 
minha equipe”.

A emoção também dominou 
outra estreante na Serra Gaúcha, 
Daniela Martins Machado, gerente 
de projetos de TI, do Rio de Janei-
ro, fez sua primeira prova depois 
de ficar um ano parada em função 
de uma lesão. Ela completou os 21 
quilômetros em 3 horas e cruzou a 
linha muito emocionada. “A prova 
é linda e dificílima. Desculpe, estou 
emocionada”, falou com a voz en-
trecortada. “Começa com cheiro de 
laranja e rosas.

A primeira parte é muito difícil 
e a segunda tem um visual incrível. 
Completar hoje foi uma superação, 
depois de ficar tanto tempo parada. 
Procurei curtir o caminho e chegar 
sem dor. Agora, quero muito espu-
mante e depois vou treinar para a 
Maratona do Rio. No próximo ano 
volto com meu marido e vamos co-
memorar aqui o aniversário de casa-
mento”, antecipou.

Turismo completa a viagem - 
Alguns corredores aproveitaram a 
Wine Run para conhecer melhor a 
região. É o caso do brasiliense Mar-
co Aurélio Tavares Filho.

“Esta é minha quarta participa-
ção, mas a primeira que vim com a 

Solo masculino:
1- Taurol Bonorino (Tauro) - 
1h33min36
2- Rodolfo Dornellas (Viva 
Bem) - 1h387h47
3- Rogério Mateus (Instituto 
Carbonari) - 1h39min34

Confira os resultados:
Solo feminino:
1- Franciela Adcolfo Terres - 
2h00min03
2- Luciana Polini (Lulus) - 2h00min16
3- Débora Dornelles (Percorrer/Safety) 
- 2h00min30
Dupla masculina:

1- Vanderlei/Vander (Tuttovino) - 
1h32min53
Dupla feminina:
1- Paula/Solange (Sol Personal) - 
1h51min37
Dupla mista:
1- Sirlésio/Suelen - 1h40min31

relógio. Para outros, superação ou 
possibilidade de praticar um hobby 
saudável e conhecer novas cidades 
e belas regiões, como corredores 
que vieram de estados distantes 
como Rondônia, Mato Grosso e ou-
tros do Nordeste. 

família, com a Renata e a filha Isa-
bela. A prova é muito bonita e não 
conhecia o percurso deste ano. 
Aproveitamos a estada em Bento 
para fazer um pouco de turismo. 
Já andamos de Maria Fumaça, co-
nhecemos a Casa da Ovelha e agora 
vamos para Gramado e Canela. Vol-
taremos para Brasília só na quarta-
-feira”, afirmou.

Iuri Totti é um jornalista do Rio 
de Janeiro que tem um blog voltado 
para as corridas. Ele veio conhecer 
a Wine Run, aproveitou o percurso 
para fazer fotos e vídeos. “A prova é 
muito bem organizada e o caminho 
é maravilhoso e difícil, com subidas 
e descidas íngremes.

A organização poderia dar in-
formações de cada lugar nos marca-
dores de quilômetro. Isso ajudaria 
os visitantes”, sugeriu Iuri, que veio 
a Bento Gonçalves com a mulher, 
Ana, também jornalista. Eles apro-
veitaram para conhecer o Vale dos 
Vinhedos, visitaram algumas viníco-
las e seguem agora para Gramado. 

Festa pós prova - Um dos dife-
renciais da Wine Run é a área estru-
turada no campo de futebol, com 
várias barracas servindo, além de 
água, isotônico e frutas, polenta, 
massas, cachorro quente, pipoca, 
iogurte e, claro, muito espumante. 
Dessa forma, o pós prova acaba vi-
rando uma grande confraternização 
entre os grupos participantes. 

Assim que acabou a premiação 
das categorias solo, duplas e faixas 
etárias, o som ficou ainda mais alto 
e a festa começou para valer. E só 
terminou no meio da tarde, quando 
a organização encerrou a distribui-
ção do espumante.
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O chá do dente-de-leão pode
previnir doenças

O Departamento de Química 
e Bioquímica da Universidade de 
Windsor, no Canadá, fez estudos 
oriundos à tratamentos do câncer. 
Na pesquisa, foi encontrado na raiz 
do dente-de-leão uma fórmula que 
acaba com células malignas, sem 
causar danos nas células saudáveis.

Siyaram Pandey, bioquímico da 
investigação canadense, afirmou 
que quis pesquisar mais sobre esta 
matéria, por causa de uma reco-
mendação da colega oncologista, 
Dra. Carolina Hamm. Ela reparou 
que determinados doentes cance-
rígenos, após tomarem o chá desta 
planta mostraram melhorias.

Logo, o bioquímico aprofundou 
a busca, recolhendo e analisando 
extratos da raiz do dente-de-leão 
e amostras de sangue de pesso-
as com leucemia. Pandey e Hamm 
mostraram-se admirados ao verifi-
carem que as células afetadas foram 
condenadas à apoptose, ou seja, ao 
suicídio celular, enquanto as células 
saudáveis mantinham-se intactas, 
coisa que não acontece na quimio-
terapia.

O estudo canadense confirmou 

as agradáveis suspeitas da medicina 
natural. Esta planta tem efeitos ver-
dadeiramente favoráveis à saúde.

O dente-de-leão tem um poder 
depurativo e é apropriado à pre-
venção e tratamento de diabetes, 
celulite, artrose, vesícula, gastrite, 
cirrose, hepatite, pedras biliares, 
constipação (é um laxante simples), 
hepatite, colesterol, vitiligo, cistite, 
dificuldades hepáticas, perturba-
ções menstruais, obesidade e arte-
riosclerose.

Para consumi-lo, você pode jun-
tar as suas flores e folhas cruas em 
saladas ou então fazer um chá. 

Receita de Chá de dente-
de-leão

Ingredientes:
água: 1 litro;
raiz de dente-de-leão: 2 colhe-

res de sopa;
Preparação:
Junte a água e a planta numa pa-

nela e deixe ferver. Assim que levan-
tar fervura, coloque a tampa e deixe 
descansar durante dez minutos. Por 
fim, basta filtrar e tomar o chá.

Conheça os benefícios de alguns 
antibióticos naturais, que por elas 
não conterem efeitos colaterais, aca-
bam sendo mais eficazes do que os 
remédios. Em casos de infecções, a 
medicina sugere tomar antibióticos.

Infelizmente, os antibióticos 
não são inofensivos, porque eles 
destroem não só as bactérias pato-
gênicas, mas também um milhão de 
“boas” bactérias necessárias para a 
digestão adequada. O ideal é adqui-
rirmos antibióticos naturais junta-
mente com os que compramos, para 
que um auxilie o outro.

Extrato de Semente de Uva: 
O extrato de semente de uva é um 
antibiótico natural feito de semente 
de toranja. Foi realizada uma série 
de investigações que confirmaram 
que o extrato de semente de toranja 
afeta bactérias, vírus, fungos e para-
sitas.

Esta substância é relativamente 
barata e pode ser usado, tanto por 
via oral como local. Este extrato é 
benéfico para pessoas e animais. Até 
agora, certas bactérias não desenvol-

Conheça alguns antibióticos naturais

veram resistência a este antibiótico 
natural.

Alho: O alho oferece uma série 
de vantagens, mas suas propriedades 
antibacterianas são os mais popula-
res. A história nos ensina que o alho 
é usado no tratamento de peste e 
outras doenças epidêmicas.

As suas propriedades anti-
-bacterianas têm sido estudadas por 
séculos. No século 19, Louis Pasteur 
confirmou que o alho mata as bacté-
rias em condições de laboratório. As 
experiências modernas confirmam 
que o alho é eficaz no tratamento de 
diferentes bactérias, vírus, e fungos.

Alho contém germânio e potás-
sio, dois minerais de grande impor-
tância para a saúde em geral e tam-
bém contém compostos de enxofre, 
particularmente alicina, que são os 
principais responsáveis fitoquímicos 
para o fortalecimento do sistema 
imunológico. Sempre usar alho cru 
como um poderoso antibiótico na-
tural.

Própolis: A própolis é a subs-
tância resinosa produzida durante a 
seiva que as abelhas recolhem a par-
tir de plantas diferentes. As abelhas 
utilizam a própolis para manter a hi-
giene da colmeia para protegera-las 
de intrusos, incluindo a infecção

Ele contém pelo menos 19 subs-

tâncias ativas, todas as vitaminas, e 
13 dos 14 minerais que seu corpo 
precisa. 

Estudos têm demonstrado que 
tomar à própolis durante o inverno 
pode reduzir o risco dessas doenças 
em 53%. A própolis é eficaz no tra-
tamento da tosse, dor de garganta, 
sinusite, e amigdalite. Creme com 
base de própolis é um excelente re-
médio para infecções fúngicas e bac-
terianas da pele.

Vitamina C: As pessoas já sa-
biam sobre as propriedades da vi-
tamina C e ainda é usado para fins 
preventivos é como um dos antibió-
ticos mais eficazes naturais. A vitami-
na C é um antioxidante natural, que 
desempenha um papel específico na 
estimulação do corpo do mecanis-
mo de defesa. Esta vitamina é o rei 
da prevenção e as pessoas que usam 
desfruta de seus grandes benefícios 
na estação fria e gripe.

Os cientistas realizaram uma 
série de estudos baseados sobre o 
efeito da vitamina C sobre bactérias 
e vírus, e os resultados confirmaram 

que a vitamina C é a chave quando se 
trata de prevenção de infecções.

Uma pesquisa interessante pela 
aplicação de vitamina C por via intra-
venosa. Sua pesquisa confirmou que 
a vitamina C não só afeta vírus e bac-
térias, mas também toxinas (veneno 
de serpente

Óleo de Orégano: O óleo feito a 
partir de folhas de orégano contém 
uma substância chamada cura car-
vacrol, que tem fortes propriedades 
antibacterianas. Pesquisa realizada 
na Universidade de Georgetown 

mostrou que o óleo de orégano 
pode combater a infecção de forma 
tão eficaz como os antibióticos con-
vencionais.

Até agora os cientistas confir-
mou que o óleo de orégano é eficaz 
no tratamento de 25 diferentes bac-
térias, incluindo bactérias que de-
senvolveram resistência aos antibió-
ticos convencionais, e bactérias que 
causam infecções intestinais, infec-
ções do trato urinário, febre tifoide, 
cólera, úlceras e infecções de pele. 
Sua forte atividade antiviral protege 
contra a gripe, constipações, saram-
po e caxumba. Reduz a inflamação e 
dor das facadas e mordidas de ani-
mais, e neutraliza picadas venenosas 
de abelhas, aranhas e cobras vene-
nosas.

Extrato de Folha de Oliveira: A 
substância benéfica produzido com 
o processamento de folhas de olivei-
ra, chamado oleuropina. Este extra-
to de folha de oliveira é conhecido 
pelas suas propriedades antimicro-
bianas, que protegem contra agen-
tes patogênicos azeitonas.

Este extrato ajuda a combater 
o efeito prejudicial de radicais li-
vres, porque os radicais livres são 
marcados como a causa principal do 
envelhecimento prematuro e muitas 
outras doenças.Folha de oliveira é 
um poderoso antioxidante. Eles têm 
um efeito anti-inflamatório e alivia a 
dor. Ele é recomendado para ter um 
extrato de folha de oliveira em casa, 
porque ele é considerado um dos an-
tibióticos natural mais eficiente.

Chá Verde: Epigalocatequina 
galato (EGCG) é um dos ingredientes 
ativos contidos no chá verde. Estu-
dos têm mostrado que ele é alta-
mente eficaz contra certas bactérias 
orais. Desde que é conhecido por 
sua incrível capacidade de quebrar 
as células de gordura no corpo, o 
chá verde é um excelente antibióti-
co natural e deve fazer parte de sua 
dieta diária.

Salvia: Antes de terem sido 
detectados antibióticos sintéticos, 
a sálvia foi o mais valioso antibióti-
co natural. Suas propriedades me-
dicinais são conhecidas desde os 
tempos antigos e na Idade Média, 
acredita que sálvia prolonga a vida. 
Contém óleos essenciais de taninos, 
ferro, cálcio e vitamina A. Ele é um 
poderoso anti-séptico, e impede o 
desenvolvimento de bactérias, vírus 
e fungos.

Este é um tratamento natural 
contra verrugas plantares, também 
conhecidas de forma popular como 
olhos de peixe, que afetam princi-
palmente jovens. Além disso, tra-
tam-se de lesões rugosas com for-
ma oval que pode ser achatados ou 
engrossados e aparecem na sola dos 
pés, afetando as áreas de pressão 
como saltos e almofadas dos dedos, 
embora ele também possa aparecer 
em outras partes do corpo.

Elas tendem a causar dor e san-
gramento, se forem presos ou se 
forem verrugas de pele danificada. 
Deve-se notar que verrugas planta-
res são causadas por um vírus (vírus 
do papiloma humano), ou seja, eles 
são contagiosos. É recomendável 
que se procure um médico para evi-
tar a sua propagação.

O tratamento: 
O óleo da árvore do chá (chá 

de árvore) junto com o vinagre de 
maça é um dos melhores tratamen-
tos naturais para tratar verrugas 
plantares de forma segunda, no en-
tanto, é necessário um especialista 
que possa analisar profundamente, 
as suas causas, e determinar um 

tratamento mais específico se essas 
verrugas aparecem em muita quan-
tidade. Então, confira a receita do 
Tratamento Natural Contra Verrugas 
Plantares.

Ingredientes:
Seis gotas de óleo da árvore do 

chá;
Uma colher de sopa de vinagre 

de maçã;
Algodão (ou cotonete);
Esparadrapo;
Modo de Preparo:
Quanto à aplicação do trata-

mento para verrugas, você deve:
O tratamento será dividido em 

duas sessões. Um deles será na par-
te da manhã e outra à noite;

Pela manhã, você deve se con-
centrar em lavar os pés, da melhor 
maneira possível, particularmente 
na área afetada;

Uma vez que a pele esteja lim-
pa você deve usar um cotonete (ou 
algodão) e mergulha-lo com um 
pouco de óleo da árvore do chá. 
Deixe por cerca de 5 a 10 minutos;

Repita esse processo todos os 
dias para reduzir gradualmente o 
movimento de superfície afetada.

Tratamento natural contra verrugas
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Eliminar mau cheiro
Depois de cortar cebola, alho ou 

peixe, esfregue as mãos com um pou-
co de enxaguante bucal.

Pode ser colocado um pouco no 
sapato para evitar o ’chulé’.

Colocando pedacinhos de algo-
dão molhados dentro do cesto de 
lixo, elimina-se o cheiro ruim.

Eliminar fungos das unhas
Coloque em um pote enxaguan-

te bucal e vinagre em iguais medidas. 
Molhe um algodão na mistura e apli-
que sobre a unha ou sobre o pé de 
duas a três vezes ao dia, e em poucas 
semanas, o problema deve desapare-
cer..

Previnir a caspa
O enxaguante bucal possui pro-

priedades antifúngicas que são ideais 
contra a caspa. Antes de tomar ba-
nho, misture em um recipiente uma 
medida de água e outra do enxaguan-
te. Após lavar o cabelo com shampoo, 
aplique a mistura no couro cabeludo 
e deixe por alguns minutos. Em segui-
da, enxágue normalmente.

Aliviar picadas de pernilongos
Uma forma muito simples de ali-

viar o incômodo da picada é aplicar 
algodão com um pouco de enxaguan-
te bucal, que também reduz o incha-
ço.

Auxiliar na cicatrização
Aplique diariamente com um al-

godão sobre pequenos ferimentos, 
como um furo na orelha ou um pier-
cing.

Evitar hematomas
Aplique enxaguante na área ma-

chucada e evite a formação de um 
hematoma.

Prevenção de piolhos
O cheiro do enxaguante ajuda 

a prevenir piolhos, que afetam prin-
cipalmente as crianças. Esfregue a 

Descubra outras utilidades do 
enxaguante bucal

cabeça do seu filho com uma medida 
de enxaguante para uma medida de 
água.

Limpar garrafas
Limpar uma garrafa não é tarefa 

fácil. Para evitar o mau cheiro, colo-
que uma medida de enxaguante para 
três de água dentro da garrafa, dei-
xe durante a noite e depois lave com 
água.

Limpar a escova de dentes
Por ser antisséptico, o enxaguan-

te é ideal para limpar a escova de 
dentes. Deixe a escova durante toda 
a noite mergulhada em enxaguante e, 
no dia seguinte, lave com água.

Limpar vidros
Os vidros da sua casa ficarão lim-

pinhos com um pouco de enxaguante 
bucal. Quando acabar, passe um pa-
pel toalha ou um jornal para tirar o 
excesso.

Limpar o banheiro
Use meia xícara de enxaguante 

e uma xícara de água para limpar os 
azulejos. O produto evita o acúmulo 
de fungos na privada. Portanto, colo-
que um pouco e deixe durante uma 
hora.

Repelente de mosquitos
O cheiro do enxaguante bucal 

não agrada grande parte dos insetos. 
Esfregue as áreas mais críticas com 
enxaguante e água.

Manter as flores frescas
Coloque as flores recém cortadas 

em água. Para cada meio litro, acres-
cente três tampas de enxaguante bu-
cal e, após alguns dias, elas estarão 
frescas e bonitas.

Educar seu animal de estimação
Isto permite que você eduque 

seu cão o gato para não urinar em 
lugares que você não quer. Basta  bor-
rifar esses locais proibidos para o seu 
pet não marcar território lá.

Existem muitas maneiras de evitar 
e de combater pragas e doenças na sua 
plantação  de maneira natural, saudá-
vel, sem precisar abrir mão do cultivo 
ou usar agroquímicos. Listamos abaixo 
algumas opções para evitar e combatê-
-las. Confira:

Coloque as mãos na terra
Fazendo a manutenção e vistoria 

regular na horta, é possível identificar 
doenças e pragas, antes que se alas-
trem. É importante ter muita atenção e 
notar se o as plantas estão infectadas. 
Caso estejam, isole-as para que as do-
enças ou pragas não tomem o resto do 
plantio.

Cuide do solo
Um solo ruim evita que as plantas 

retirem dele os nutrientes necessários 
para seu crescimento saudável e tam-
bém ajuda a proliferar pragas e doen-
ças. É importante, além de regar, adu-
bar a terra para mantê-la fértil, sempre 
coberta com vegetação (folhas secas, 
capim) para manter a umidade. As plan-
tas precisam de água, não esqueça de 
regar a horta pela manhã.

Regue a horta de manhã
Com as plantas aguadas de manhã 

cedo, o excesso de água tem o dia todo 
para secar ou ser absorvido pelo solo. 
É importante também regar apenas o 
solo, não as folhas, que ficam expostas 
a danos causados por fungos, caso fi-
quem molhadas.

Diversifique a plantação
Manter a diversidade é essencial 

em uma horta caseira. Como algumas 
pragas preferem determinados vege-
tais, se o cultivo for diversificado, é 
possível evitar que elas se alastrem por 
toda a plantação. Além disso, algumas 
plantas são inimigas para pragas que 
atacam outras espécies e vice-versa.

Várias espécies na horta formam 
uma barreira natural aos inimigos 
(Foto: Pierre Guezingar/CCommons)

Não mate os amigos da horta
Alguns animais, como abelhas, 

minhocas e joaninhas têm papéis ex-

Como evitar pragas na sua horta

tremamente benéficos em uma horta 
caseira e orgânica. É importante não 
removê-los do canteiro.

Elimine ervas daninhas
Remova as ervas daninhas assim 

que identificá-las. Elas são oportunas 
para o desenvolvimento de doenças 
parasitárias que podem arruinar toda a 
plantação caseira. 

Deixe as plantas espontâneas
É importante reconhecer o que 

nasce espontaneamente, mas que 
não é erva daninha. Algumas plantas 
espontâneas não-prejudicias podem 
atrair pragas para si, evitando que elas 
ataquem o cultivo. Algumas plantas são 
também comestíveis e podem se tornar 
parte da horta.

Construa canteiros
Com algumas sobras de madeira, 

é possível construir um simples e bom 
canteiro, que evita que muitos insetos 
terrestres invadam a horta e destruam 
a produção.

Use pesticidas naturais 
Pesticidas naturais são ótimas 

opções para controlar e eliminar pa-
rasitas, evitando que se alastrem para 
toda horta. Manjericão, alecrim, alho e 
cebola são boas opções, por produzi-
rem odores repulsivos.

Plante vegetais atrativos ou repe-

lentes
Tem um espacinho sobrando na 

horta? Plantas repelentes ou atrativas 
são boas opções. Repelentes naturais, 
como citronela, hortelã e crisântemo, 
afastam as pragas da plantação. Plan-
tas atrativas, como a capuchinha, po-
dem ser úteis para chamar a atenção 
das pragas e evitar que elas ataquem 
o cultivo.

Ou plante atrativos longe da hor-
ta

Não tem espaço para cultivar plan-
tas atrativas na horta? Plante-as no en-
torno da área em que cultiva. Cercando 
a horta com plantas atrativas, evita-se 
que pragas invadam o cultivo. Mas é 
preciso cuidar desse “sistema de defe-
sa”, também. Se as pragas destruírem 
essas plantas, partirão para o ataque à 
sua horta.

Use cobertura morta
Uma boa maneira de melhorar 

a qualidade do solo, evitar pragas e 
ainda impedir o crescimento de ervas 
daninhas é a distribuição de palha pela 
superfície. Isso mantém a temperatura 
do solo e retém a umidade, ou de fo-
lhas secas, que durante a sua decompo-
sição, formam uma camada de matéria 
orgânica farta que se incorpora à terra.

Adesivos podem ajudar
Armadilhas adesivas são boas op-

ções em lugares onde as pragas circu-
lam com frequência e facilidade. Por 
terem diversos tipos e finalidades, um 
profissional deve ser consultado antes 
que elas sejam instaladas na horta.

Último recurso: inseticida caseiro
Se a planta está infectada e to-

dos os outros métodos preventivos ou 
combativos fracassaram, um inseticida 
caseiro pode ajudar. Antes de aplicá-lo, 
é importante testar em algumas folhas, 
para certificar que as plantas não serão 
queimadas ou danificadas. Existem vá-
rios tipos de inseticidas caseiros, com 
diversas finalidades. É recomendável 
procurar um profissional que recomen-
de o melhor a ser aplicado.
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Bolo de limão e iogurte
Uma receita simples e um lanche delicioso

Ingredientes:
2 gemas
1 xícara (chá) de adoçante culi-

nário em pó
4 colheres (sopa) de azeite de 

oliva espanhol
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2 colheres (chá) de fermento em 

pó

2 colheres (sopa) de maisena
½ xícara (chá) de iogurte des-

natado
6 claras
2 colheres (sopa) de suco de li-

mão
1 colher (sopa) de raspas de cas-

ca de limão

Coxinha de frango feita no forno
Ingredientes do recheio:

1 colher de sopa de axeite

Pra você não se sentir culpado por comer algo gorduroso!
2 alhos picados
1/2 cebola picada

1/4 frango desfiado
1 tomate picado
sal e pimenta a gosto
1 colher de sopa de requeijão
Refogue no fogo baixo por 2 

minutos.
Ingredientes da massa:
1 batata média cozida
farinha de linhaça(para envol-

ver as coxinhas)
Modo de preparo:
Faça um bolinho com as mãos 

com o recheio de frango e em se-
guida envolva-o com a massa de 
batata.

Leve ao forno em recipien-
te apropriado, por 20 minutos, a 
180°.

Coxinhas crocantes e saudá-
veis!

Ingredientes
Mingau de aveia - receita mera-

mente ilustrativa
1 colher de sopa de aveia em flo-

cos
1 xícara (chá) de leite desnatado
1 colher (chá) de mel
1 banana média picada
1 colher (chá) de canela em pó

Modo de Preparo:
Coloque a aveia e o leite numa 

panela e leve ao fogo. Mexa sem pa-
rar por 5 minutos ou até o mingau 
engrossar. Retire do fogo, junte o mel 
e a banana. Acrescente ao servir a ca-
nela em pó.

Informações Nutricionais:
Valor calórico por porção: 187 

kcal
Proteína: 10,4 g
Carboidrato: 32,7 g
Lipídeo: 1,6 g

Esta receita rica em fibras é perfeita para o seu café da manhã
Receita de mingau de aveia, banana e canela

Ingredientes
2 dentes de Alho cru
8 colheres (sopa) cheia de Fari-

nha de rosca
1 unidade de Sumo de limão
2 colheres (sopa) cheia de Mo-

lho inglês
Orégano seco a gosto
Sal refinado a gosto
6 filés pequenos de Peito de 

frango sem pele cru
Tempere os filés de frango com 

sal, suco de um limão, orégano, alho 
picado e molho inglês. Passe cada 
filé temperado na farinha de rosca 
para empanar e coloque em uma as-
sadeira. Leve ao forno pré aquecido 
a 180°C. Quando começar a dourar, 
vire os filés para que dourem do ou-
tro lado. Sirva em seguida.

Filé de frango a milanesa assado

Esta receita rende 2 porções.
Ingredientes:
- 3 abobrinhas médias bem lava-

das e cortadas ao meio
- 3 colheres (sopa) de farinha de 

trigo integral
- 3 colheres (sopa) de farinha de 

trigo comum
- 2 colheres (sopa) de farinha de 

milho
- 1 colher (sopa) de queijo par-

mesão (opcional)

Palitos crocantes de abobrinha
- 1 colher (café) de sal
- 1/2 colher (café) de pimenta 

moída
- 2 ovos batidos com o garfo
- azeite
Modo de Preparo: Preaqueça o 

forno em 250º. Enquanto isso unte 
uma assadeira com azeite e reserve. 
Numa tigela misture as farinhas, o 
queijo parmesão, o sal e a pimenta. 
Retire as sementes das metades das 
abobrinhas e depois corte-as em pa-

litos. Passe os palitos de abobrinha 
pelos ovos batidos e depois pela 
mistura de farinhas e coloque na as-
sadeira untada. Repita esta operação 
até que todos os palitos de abobrinha 
estejam empanados. Regue as abobri-
nhas com um fio de azeite (se tiver 
um borrifador de azeite o resultado 
será ainda melhor) e leve ao forno 
preaquecido por 10 minutos, retire, 
vire as abobrinhas e asse por mais 
10 minutos do outro lado. Sirva bem 
quente com um molho de tomate bá-
sico.

 Molho de tomate: bata no li-
quidificador 1 lata de tomates com o 
suco. Numa panela refogue 2 dentes 
de alho bem picados no azeite e junte 
o tomate batido + 1 colher rasa de 
café de sal. Quando o molho começar 
a ferver junte 1 colher de sopa rasa 
de açúcar mascavo e folhas frescas 
de manjericão. Baixe o fogo, tampe a 
panela e deixe apurar por uns 40 mi-
nutos. Ajuste o sal e a pimenta se for 
necessário e desligue.


