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Emater orienta para os cuidados com a 
poda de inverno para as frutas de caroço

A Emater dá dicas que garantem frutos com boa coloração, boa sanidade, elevados teores de açúcares, o que é desejado tanto para frutos de mesa 
quanto para a indústria. Página 03

Suco de uva 100% natural 
tem divulgação nacional
Atração televisiva ‘É de Casa’ mostrou neste sábado (24) as
diferenças da bebida e os benefícios que ela promove à saúde  
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A poda de plantas no inverno 
exige cuidados especiais por par-
te dos agricultores. Para o técni-
co da Emater, Thompson Didoné, 
os meses de junho, julho, agosto 
e setembro são cruciais para ga-
rantir uma safra de sucesso no 
verão. De acordo com o técnico, 
já começou a poda de frutas de 
caroço (Pêssego, Ameixa e Nec-
tarina), principalmente de pêsse-
gos. Para ele, a poda é a principal 
prática cultural feita no inverno.

“Os tratamentos de inverno 
são importantes para diminuir a 
quantidade de fungos patogêni-
cos e insetos. É nesse período de 
frio intenso que a prática de adu-
bação também funciona de forma 
satisfatória”, diz.

Didoné é cauteloso ao expli-
car sobre a poda de inverno e ga-
rante que tão logo feita a poda, é 
necessário que se faça a aplicação 
do tratamento de inverno, justa-
mente para proteger o corte que 
foi feito na poda e para evitar a 
entrada de fungo e praga”, afir-
ma.

Ainda segundo Didoné é im-
portante que o agricultor consul-
te um técnico de confiança para 
esclarecimentos de dúvidas. “A 
poda interfere diretamente na 
quantidade e no tamanho das 
plantas.

Se o tratamento não for feito 
de forma correta, aumenta a pos-

sibilidade de ter ataque de doen-
ças e pragas no próximo ciclo”, 
salienta.

Os cuidados com o 
pessegueiro

No inverno, as fruteiras es-
tão em dormência, período apro-
priado para o desenvolvimento 
de algumas técnicas de manejo 
visando à próxima safra. No pes-
segueiro, a poda é imprescindível 
para garantir uma boa colheita e 
frutos de valor comercial maior, 
devendo começar a ser feita ain-
da no mês de junho. 

O pessegueiro, como diver-
sas outras espécies, requer a 
poda para equilibrar o crescimen-
to da planta e manter uma rela-
ção adequada entre o tamanho 
da copa e o volume de produção.

Em princípio, quanto mais re-
duzirmos os pontos de brotação, 
maior será o vigor que obteremos 
no próximo ciclo vegetativo e 
maiores serão os frutos produzi-
dos. Como não é apenas o tama-
nho que define o preço e a renda 
da safra, o segredo é saber qual o 
ponto de equilíbrio para se obter 
ótimos frutos e bons rendimen-
tos, avalia o assistente técnico es-
tadual em fruticultura da Emater/
RS-Ascar, Antonio Conte. 

Uma das dicas da Emater 
consiste em abrir a copa das 
plantas com a poda, favorecendo 

Thompson Didoné diz que o tratamento das plantas no período de dormência pode garantir o sucesso da safra no verão
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a entrada de luz e a circulação de 
ar, garantindo frutos com boa co-
loração, boa sanidade, elevados 
teores de açúcares, o que é de-
sejado tanto para frutos de mesa 
quanto para a indústria.

Além disso, a maioria das do-
enças fúngicas, nas fruteiras, se-
gundo Conte, se desenvolve com 
maior intensidade quando a plan-
ta fica mais tempo molhada. O 
técnico garante que a poda bem 
feita vai favorecer o secamento 
mais rápido da copa das plantas 
e, com isto, diminuir a incidência 
de doenças. 

Cada variedade de pêssego 
tem diferentes hábitos de flora-
ção e, consequentemente, formas 
de poda específicas para se obter 
boas produções. Tradicionalmen-
te, fala-se em três diferentes ti-
pos de poda para o pessegueiro: 
de formação, de frutificação e a 
poda verde e raleio de frutos 

Poda de formação 
A poda de formação é reali-

zada em pomares novos para dar 
o formato desejado à planta, que 
pode ser de taça, em Y ou em V, 
e ainda há o meio cone invertido. 
O corte é feito nos galhos princi-
pais da planta a uma altura entre 
35cm e 40cm do chão, facilitando 
o manuseio da mesma no futuro. 
Nessa altura, localizam-se os ga-
lhos primários que darão o for-
mato definitivo da copa. 

Poda de frutificação 
É a escolha dos melhores 

galhos, mais bem posicionados 
na planta e em quantidade para 
garantir produção suficiente. Esta 
poda também visa diminuir o tra-
balho de poda verde e o raleio 
de frutos. Ela deve ser feita em 
período bastante curto e requer 
muita mão de obra. 

A poda de frutificação é fei-
ta desde o início da floração e 
se estende até o final da mesma. 

Segundo o técnico, a prática não 
pode ser muito antecipada senão 
induz a planta a iniciar a brota-
ção, o que a tornará mais sensível 
a possíveis geadas tardias. 

Esta poda visa, também, à 
retirada de ramos afetados por 
pragas e doenças remanescentes 
do ciclo anterior. Galhos secos 
são prováveis focos de dispersão 
de doenças, como a podridão 
parda do pêssego, assim como 
múmias de frutos que ficaram da 
safra anterior. Tanto estes galhos 
como estes frutos deveriam ter 
sido retirados nas podas verdes 
anteriores, mas se não o foram 
devem ser eliminados na poda de 
inverno. 

Poda verde e raleio de frutos 
O pessegueiro tem grande 

capacidade de brotação e, de-
pendendo de seu vigor, necessita 
de até três intervenções de poda 
verde para que a copa fique bem 
arejada e permita uma boa entra-
da de luz. A qualidade de galhos 
produtores para a safra do ciclo 
seguinte vai depender muito da 
poda verde realizada no ciclo em 
andamento. 

A adubação equilibrada e a 
poda verde bem executada são 
fundamentais para garantir a sani-
dade do pomar. É nesta poda que 
se retira do pomar todos aqueles 
brotos e galhos que morreram 
por podridão parda, bem como 
aqueles frutos que apodreceram 
e ficam fixos na planta. A manu-
tenção da copa aberta é uma ga-
rantia de sanidade da planta. 

O raleio de frutos deve ser 
feito imediatamente após a que-
da natural dos mesmos. Os que 
estão na planta terão um diâme-

Thompson Didoné diz que o tratamento das plantas no período de dormência pode garantir o sucesso da safra no verão

tro aproximado de um a dois cen-
tímetros e começaram a endure-
cer o caroço. Este é o momento 
ideal do raleio, que deve ser 
ajustado de acordo com a mão de 
obra disponível e o tipo de fruta 
que o mercado exige.

A falta de raleio levará à pro-
dução de frutos de tamanho mui-
to pequeno e sem valor comercial 
quando se destinam ao consumo 
de mesa. Para fins industriais, às 

vezes são comprados, mas o pre-
ço é bem mais baixo. 

No cultivo do pessegueiro as 
práticas de poda são fundamen-
tais para se ter sucesso na ativi-
dade. Por isso, se o produtor ti-
ver dúvidas, é importante buscar 
assistência técnica para ter mais 
orientação. Mesmo que se tenha 
cometido erros nos ciclos ante-
riores, a versatilidade desta cul-
tura permite algumas correções 

e a obtenção de bons resultados.

Raleio de frutos
O raleio de frutos na cultura 

do pessegueiro é uma das práti-
cas mais importantes para obter-
-se produção de frutos com boa 
qualidade e com rentabilidade 
satisfatória. Em geral, a planta 
fixa muito mais frutos do que o 
necessário para a produção com 
qualidade.

Como os frutos competem 
entre si e também com o cresci-
mento vegetativo por água e nu-
trientes, o desenvolvimento das 
plantas e dos frutos fica prejudi-
cado com o excesso de frutos.

De um modo geral, são ne-
cessárias 30 a 40 folhas por fru-
to, e o raleio é feito com base na 
capacidade produtiva da planta e 
no tamanho do fruto característi-
co de cada cultivar.

Os objetivos do raleio são:
Aumentar o tamanho, a qua-

lidade e a coloração dos frutos. 
Com o raleio, a competição entre 
frutos é reduzida, favorecendo o 
seu crescimento. Cada fruto ne-
cessita em torno de 30 a 40 fo-
lhas para a sua adequada forma-
ção e crescimento.

Reduzir o custo de colheita, 
devido à menor quantidade de 
frutos a serem colhidos.

Evitar quebra de ramos pelo 
peso excessivo.

Padronizar a qualidade dos 
frutos na colheita, pela elimina-
ção de frutos danificados por 
pragas ou doenças ou com algum 
defeito.

Manter equilíbrio entre a ve-
getação e a frutificação da planta.

Reduzir o risco de alternância 
na produção em anos consecuti-
vos.

Diminuir o ataque de pragas 
e doenças pelo aumento do espa-
ço entre um fruto e outro.

Melhorar a eficiência dos 
tratamentos contra pragas e do-
enças.

A época de maior resposta 
ao raleio é o período compreen-
dido entre a floração até 30 dias 
após a queda das pétalas. Porém, 
quando os frutos são raleados 
muito precocemente, pode haver 
gasto excessivo de mão-de-obra, 
já que, neste período, há queda 
natural dos frutos.

Por esta razão, o raleio pode 
ser feito mais tardiamente. Reco-
menda-se fazer o raleio quando 
os frutinhos atingirem de 1,5 a 2 
cm de diâmetro, ou a partir de 35 
a 40 dias após a floração.

Nesse momento, pode-se 
deixar a quantidade desejada e 
definitiva de frutos por planta. É 
importante e indispensável dei-
xar os frutos distantes um do ou-
tro. Deve-se evitar deixar dois ou 
três frutos juntos, porque ali se 
alojam insetos e as doenças são 
mais danosas.

Começa-se o raleio pelos fru-
tos doentes, menores, mal colo-
cados e os da parte de cima do 
ramo. Na prática deve-se deixar 
um fruto a cada 5 a 8 cm e, nos 
raminhos finos, deixar um fruto 
ou no máximo dois.

Thompson Didoné
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Os destinos do chamado turis-
mo do vinho das principais regiões 
do mundo serão conduzidos por 
uma brasileira. A mestre em turismo 
Ivane Fávero foi eleita presidente 
da Associação Internacional de Eno-
turismo (Aenotur) e, nos próximos 
dois anos, estará à frente da entida-
de como representante do Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin), ao lado 
de uma diretoria com membros de 
países como França, Argentina, Es-
panha, Uruguai Portugal e Itália. 
A confirmação ocorreu na última 
sexta-feira (23), durante o Congres-
so Europeu de Enoturismo e Assem-
bleia da Aenotur, realizados em Tor-
giano, na região de Umbria, na Itália.

A ex-secretária de turismo de 
Bento Gonçalves e Garibaldi ocupa-
va a vice-presidência para a América 
Latina da entidade e passa a desem-
penhar o mais alto cargo do enotu-
rismo mundial. “Temos um longo 
trabalho pela frente no sentido de 
provermos em conjunto todos os 
destinos enoturísticos. O objetivo 
principal da criação da Aenotur é 
termos uma plataforma única para 
divulgar esses destinos e o Brasil 
está inserido neste contexto”, adian-
ta Ivane.       

Ivane lembra que a entidade 
surgiu em 2014 como resultado do 
Congresso Latino Americano de Eno-
turismo, após reuniões com repre-
sentantes de Portugal e Espanha. “O 
fato do Brasil estar na presidência da 
Aenotur nos coloca definitivamente 
no mapa do enoturismo mundial. 
Podemos dizer que já somos refe-
rência de qualidade na oferta enotu-
rística mundial”, afirma.

A nova presidente informa que 
entre os principais objetivos é qua-
lificar cada vez mais os produtos 
enoturísticos e ampliar o número 
de associados. “Me sinto honrada, 
agradecida pela escolha de todos os 
membros associados na assembleia, 
mas também sinto a responsabilida-
de deste cargo perante o Brasil e os 
principais destinos enoturísticos do 

mundo. Precisamos fortalecer cada 
vez mais este importante segmento 
que tanto contribui com o desenvol-
vimento territorial”, acrescenta.

Para o diretor de Relações Insti-
tucionais do Ibravin, Carlos Paviani, 
a eleição de Ivane no cargo de pre-
sidente da Aenotur deverá alavancar 
ainda mais a atividade no Brasil. De 
acordo com o último Censo Vinícola 
realizado no país, cerca de 30% das 
vinícolas tem projetos relacionados 
ao turismo de experiência.

“O Ibravin acredita que investir 
no enoturismo é agregar valor à pro-
dução, atrair novos consumidores e 
fortalecer toda a cadeia produtiva 
vitivinícola”, sintetiza.  O dirigente 
lembra da trajetória de Ivane à frente 
das secretarias de turismo nos muni-
cípios da Serra Gaúcha e, agora, no 
recém-criado Comitê de Enoturismo 
do Ibravin, que a credenciam para o 
cargo. 

A nova diretoria da Aenotur é 
formada pelo presidente da Rede 
Europeia de Cidades do Vinho (Rece-
vin), José Calixto, na vice-presidên-
cia, e pelo representante da Asso-

Brasil assume lugar de destaque no cenário 
internacional do enoturismo

Cuidar de plantas parece ser 
tarefa simples, mas é preciso de-
dicação especial, principalmente 
no inverno. Segundo a botânica e 
paisagista Graziela Fleury é preci-
so conhecer as espécies respeitar 
seus ciclos de floração, cresci-
mento, frutificação e dormência. 
Um dos principais cuidados nes-
se tempo frio é borrifar levante as 
folhas por conta do período seco 
e não usar adubo químico.

De acordo com a botânica, o 
inverno é o período de repouso 
das plantas e, por isso, é preciso 
diminuir as regas, pois a umida-
de favorece o aparecimento da 
cochonilha ou pulgão, que são 

insetos sugadores de seiva. “Se 
esses insetos sugarem a seiva da 
planta, que é o alimento dela, 
consequentemente ela ficará de-
bilitada”, destacou.

Ainda segundo Graziela, du-
rante os meses mais frios as re-
gas devem ser espaçadas, pois a 
evaporação da água é mais lenta 
e os solos ficam mais úmidos, o 
que pode, nessa época, acarretar 
em doenças causadas por fungos. 
“Para as regas, é preciso observar 
se a terra está seca; (regar) duas 
vezes por semana seria o ideal. 
Isso porque no inverno a água 
fica na terra, pois não é o tempo 
propício para evaporação. O ide-

al é fazer as regas no período da 
manhã”, disse.

Como afirma a botânica, a 
maioria das plantas entra em um 
período chamado de dormência 
no inverno, quando a adubação 
deve ser feita com cautela. “Dê 
preferência ao adubo orgânico 
bem curtido. Já a correção do 
solo é indicada para este período. 
Usar calcário dolomítico revol-
vendo o solo para evitar a com-
pactação é ideal”, explicou.

Com exceção das plantas que 
estiverem em período de flora-
ção, o inverno é o período certo 
para podas de limpeza e forma-
ção, principalmente de arbustos 
e árvores. A botânica recomenda 
eliminar galhos secos, doentes 
ou mal formados.

“Isso auxiliará no desenvolvi-
mento geral da planta e permitirá 
que a luz seja bem distribuída. 
Plantas topiadas, como buxinhos, 
viburnos, ixoras também devem 
ser podadas como de costume, 
embora a frequência possa ser 
menor no inverno, pois, nessa 
época, elas entram em dormên-
cia. Geralmente, as plantas de cli-
ma temperado e as que perdem 
as folhas no inverno são as mais 
indicadas para a poda nesse perí-
odo”, disse.

As plantas do tipo palmeiras, 
rafias, licualas e samambaias se 
adaptam melhor a locais som-
breados, mas Graziela chama 
atenção de quem pensa que es-
sas plantas não precisam de luz 
solar. “São plantas com um verde 
mais escuro, e aí podemos incluir 
ainda os antúrios, mas temos que 
ressaltar que toda planta precisa 
de uma luz indireta do sol.

Levar a planta para um local 
com maior incidência de lumino-
sidade até, pelo menos, 9h30h 
é o ideal. Se estender muito o 
tempo de exposição ao sol, as fo-
lhas podem queimar. No mais, no 
período de inverno é respeitar o 
momento de descanso da planta 
e tomar mais cuidado com a lu-
minosidade, além de dar atenção 
maior às regas, lembrando que 
não pode ser em excesso”, fina-
lizou.

Durante a estação mais fria do ano é  preciso evitar adubação química

Rega de plantas deve ser menor no inverno
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Suco de uva 100% é pauta em
programa da Rede Globo

Preferência no paladar dos bra-
sileiros, o suco de uva 100% vem 
ganhando cada vez mais espaço na 
mesa dos consumidores por suas 
características únicas, que vão além 
da cor, do aroma e do sabor. A bebi-
da é altamente nutritiva e promove 
inúmeros benefícios à saúde.

Na manhã deste sábado (24), o 
suco de uva 100% do Brasil foi pauta 
ao vivo do programa semanal É de 
Casa, da Rede Globo. Apresentado 
por Zeca Camargo, Patrícia Poeta, 
Ana Furtado, André Marques e Cissa 
Guimarães e dirigido por Boninho, 
a atração televisiva levou aos seus 
estúdios, no Rio de Janeiro, o repre-
sentante do Instituto Brasileiro do 
Vinho (Ibravin), o jornalista especia-
lizado no setor, Maurício Roloff. 

Em uma conversa descontraída 
com Ana Furtado, Roloff contou so-
bre as diferenças entre os produtos 
100%, néctar, refresco e em pó, as 
distintas tonalidades do suco de 
uva 100% (tintos, brancos e rosés) 
e também sobre os benefícios que 
a bebida, assim como o vinho, pro-
porciona à saúde.

Estudos ligados à prevenção 
de doenças cardiovasculares e de 
envelhecimento precoce, diminui-
ção do risco de aparecimento de 
enfermidades neurológicas e cance-
rígenas, melhora na cognição, auxí-
lio na redução de peso e aumento 
no desempenho de esportistas são 
algumas das vantagens já compro-
vadas por pesquisadores de todo o 
mundo.       

 “A gente encara a uva como 
uma superfruta da saúde. Esses 
benefícios são muito comentados 
quando se fala de vinho, naquela 
dose regular, moderada, indicada 
pelo cardiologista. No suco de uva 
também tem esses benefícios à saú-
de, com a vantagem de que não tem 
restrição nenhuma, é para família 
toda, qualquer um pode tomar suco 
de uva sem qualquer restrição”, dis-
se em rede nacional o representan-
te do Ibravin.

Não é exagero dizer que o suco 
de uva servido na mesa dos consu-
midores é resultado do esforço de 
muitas famílias. O perfil das pro-
priedades que cultivam as uvas para 

a bebida 100% é proveniente da 
agricultura familiar. Ao todo, mais 
de 15 mil famílias estão envolvidas 
no cultivo. Hoje o suco 100% é de 
extrema importância para a cadeia 
produtiva – 50% da safra é destina-
da para a sua elaboração –, o que 
exigiu dos produtores investimento 
em tecnologia para garantir volume 
e, principalmente, qualidade em 
suas marcas.             

Entenda as diferenciações 
do produto:

Nos sucos de uva 100% do Bra-
sil, o único ingrediente é a fruta, 
sem adição de açúcar, conservantes, 
sabores ou aromas artificiais. É por 
isso que eles são nutritivos e têm 
inúmeros benefícios para a saúde. 
Nem tudo que tem uva é suco. Fi-
que atento aos diferentes tipos de 
produtos.

Suco de uva 100%: 100% uva, 
sem adição de açúcar, conservantes, 
corantes ou aromatizantes.

Néctar: 50% uva, diluído em 
água e adoçado.

Bebida/Refresco: 30% uva, dilu-
ído em água e adoçado, podendo 
ser colorido e aromatizado artifi-
cialmente.

Em pó: pode não conter uva em 
sua composição.

Conheça alguns dos 
benefícios da uva e seus 
derivados à saúde:     

Atração televisiva É de Casa mostrou neste sábado (24) as diferenças da 
bebida e os benefícios que ela promove à saúde   

- Prevenção de doenças cardio-
vasculares e redução da pressão ar-
terial;                     

- Diminuição dos índices do 
mau colesterol (LDL) e aumento do 
bom colesterol (HDL) no sangue;          

- Redução de danos oxidativos 
em estruturas cerebrais, podendo 
reduzir o risco do aparecimento de 
doenças neurodegenerativas como 
o Alzheimer e Parkinson;         

- Melhora na cognição e na me-
mória;                           

- Ajuda na prevenção de alguns 
tipos de câncer, como os de pul-
mão, intestino, mama e cólon;                  

- Favorece as funções hepáticas 
do fígado;              

- Redução de riscos de doenças 
renais;                       

- Auxilia no combate à obesida-
de;                

- Acelera o metabolismo, redu-
zindo o ácido úrico, e, consequen-
temente, combatendo a fadiga;                  

- Aumenta o desempenho de 
atletas;          

- Melhora a circulação periféri-
ca favorecendo a nutrição para os 
músculos;                  

- Repara as células do corpo, 
reduzindo os efeitos do envelheci-
mento e auxiliando em doenças as-
sociadas ao envelhecimento;        

- Auxilia no funcionamento da 
flora intestinal;                    

- Fortalece o sistema imunoló-
gico, já que possui ativos com poder 
anti-inflamatório e antimicrobiano.

Brasil assume lugar de destaque no cenário 
internacional do enoturismo

ciação dos Municípios Portugueses 
do Vinho (AMPV), Jose Arruda, como 
secretário geral.

Também integram a diretoria 
as prefeitas das cidades espanholas 
de Alcázar de San Juan e Cambados, 
Rosa Melchor e Fátima Abal, respec-
tivamente, o presidente da Iter Vitis 
France – ONG dedicada ao desenvol-
vimento do enoturismo na Europa –, 
Pierre Verdier, o prefeito da cidade 
portuguesa de Viana do Castelo, José 
Maria Costa, e o presidente de honra 
da Città Del Vino – organização que 
representa as cidades do vinho da 
Itália –, Paolo Benvenutti. Gonzalo 
Merino, dirigente da Bodegas Argen-
tinas, e Wilson Torres Chavez, pre-
sidente da Associação de Turismo 
Enológico do Uruguai, representam 
a América Latina na Aenotur. 

Quem é Ivane Fávero         
Ivane Fávero possui graduação 

em Turismo pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do Sul 
(1991); especialização em Gerencia-
mento do Desenvolvimento Turísti-
co pela Universidade de Caxias do 
Sul (2000); mestrado em Turismo 
pela Universidade de Caxias do Sul 
(2004), MBA em Planejamento e Ma-
rketing do Turismo pela George Wa-
shington University (2009) e especia-
lização em Gestão Pública Municipal 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (2012). Foi presidente 
da Associação Nacional de Secretá-
rios e Dirigentes de Turismo (Anse-
ditur), além de vice-presidente para 
a América Latina da Aenotur. Atua 
nas áreas de gestão do turismo, pla-
nejamento, políticas, turismo rural e 
turismo sustentável.
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Como checar sua saúde em 1 minuto
Cuidar da saúde é importante, 

e para isso vale uma dica simples 
para verificar como anda a sua saú-
de. Lembre-se, o método a seguir 
é somente informativo e não deve 
substituir uma consulta ao médico.

Pegue uma colher comum e 
passe-a pela superfície da língua, 
umedecendo a colher com a saliva. 

Guarde o utensílio em uma sa-
cola plástica que seja transparente e 
exponha sob luz intensa, solar ou de 
uma lâmpada. 

Após 1 minuto, observe a co-
lher.

Se a colher estiver limpa, sem 
marcas nem aromas desagradáveis, 
quer dizer que seus órgãos internos 

estão em bom funcionamento.
Caso surja algum odor:

Azedo, muito forte: problemas 
com os pulmões ou o estômago.

Doce: pode ser diabetes.
Parecido com amoníaco: pro-

blemas renais.

Caso apareçam manchas:
Uma camada grossa de cor 

branca ou amarelada: alteração no 
funcionamento da glândula tireoide.

De cor violeta: bronquite, má 
circulação sanguínea, colesterol 
alto.

De cor branca: infecção respira-
tória.

De cor laranja: doenças renais.

Sucos naturais para tratar da
herpes simples

Lembrando que os sintomas 
aparecem em várias horas, até 2 a 
3 dias antes do surgimento das bo-
lhas, ou em vesículas próprias da 
manifestação cutânea do vírus da 
herpes.

Formigamento
Desconforto
Coceira
Dor

Causas da herpes simples
A herpes simples é causada 

pelo herpes vírus humano do tipo 1 
(HSV-1), ele é responsável pelas in-
fecções que se distribuem na face, 
no tronco. E o tipo 2 (HSV-2), está 
relacionado as infecções genitais, 
sendo transmitido apenas de forma 
sexual. É um vírus DNA da mesma fa-
mília do Citomegalovírus (CMV), do 
Varicela Zoster Vírus (VZV), do Eps-
tein-BarrVírus (EBV), do Herpesvírus 
humano 6 (HHV-6) e do Herpesvírus 
humano 8 (HHV 8).

O que deve-se consumir
Legumes ricos em antioxidan-

tes.
Peixe(salmão, sardinha, atum, 

linguado), leguminosas e levedura, 
Esses alimentos são ricos em amino-
ácidos lisina, que impedem o vírus 
de se replicar.

Ervas antivírus (astrágalo, ca-
lêndula, equinácea, alho, capim-ci-
dreira, erva-de-são-joão).

Ervas que estimulam a imunida-
de (astrágalo, equinácea, folha raiz e 
semente de bardana).

Ervas antiestresse (ginseng, er-
va-de-são-joão, capim-cidreira).

Sucos para tratar herpes sim-
ples

Consumir em quantidade redu-
zida

Frutas.
Cereais integrais, sementes e 

arroz integral. Como esses alimen-
tos ricos em arginina, podem ser 
contrabalançados com legumes ri-
cos em lisina.

Eliminar da dieta
Alimentos ricos em 

arginina(oleaginosas, trigo, cafeína, 
chocolate, alfarroba, bacon, café, 
açúcar, tomate, berinjela, pimentas, 
cogumelos). A arginina é um amino-
ácido que estimula a replicação do 

vírus.
Bebida alcoólica, alimentos in-

dustrializados e refinados, que afe-
tam o sistema imunológico.

Outras recomendações
Praticar técnicas que reduzam 

o estresse, como meditação, ioga e 
exercícios respiratórios.

Adicionar 1 colher de chá de er-
vas e até 2 colheres de sopa dos in-
gredientes recomendados para esse 
problema.

Suco de alho
Ingredientes
3 talos de aipo
1/2 cebola
1 dente de alho
1 talo de brócolis
1 maçã
Modo de preparo
Em uma máquina de fazer suco, 

processe o aipo com a cebola, o 
alho, o brócolis e a maçã. Misture, 
despeje em um copo e sirva. Rende 
uma porção.

Observação: Cuidado, esta be-
bida é muito forte. Só de prepará-la 
os seus olhos já vão encher de água. 
Mas é imbatível no que diz respeito 
a poder antioxidante e antibacteria-
no.

Suco de brócolis e
cenoura

Ingredientes
1 ramo de brócolis
2 cenouras
1 maçã
Modo de preparo
Em uma máquina de fazer suco, 

processe o brócolis com as cenouras 
e a maçã. Misture, despeje em um 

copo e sirva. Rende uma porção.
Sucos para tratar herpes sim-

ples com coquetel  de café da manhã

Suco de abóbara
Ingredientes
1/4 de abóbora japonesa ou 

abóbora manteiga cortada para pas-
sar pelo tudo.

2 maçãs
1 cenoura
1 pedaço de gengibre com 2,5 

cm
1/4 xícara de iogurte natural
Modo de preparo
Em uma máquina de fazer suco, 

processe a abóbora com maçãs, a 
cenoura e o gengibre. Despeje em 
copos grandes e sirva.

Dica: Reserve a pola para usar 
no molho curry. Nesse caso, descas-
que retire o miolo e as sementes da 
abóbora e das maçãs.

Sucos para tratar herpes sim-
ples com c-verde

Suco de espinafre
Ingredientes
3 ramos de salsinha fresca
2 punhados de folhas de espi-

nafre fresco
1 punhado de agrião
1 maçã
Modo de preparo
Em uma máquina de fazer suco, 

processe a salsinha com o espinafre, 
o agrião e a maçã. Misture, despe-
je em um copo e sirva. Rende uma 
porção.

Sucos para tratar herpes sim-
ples com repolho e alecrim

Suco de maçã
Ingredientes
1/8 repolho
1 punhado de folhas de espina-

fre seco
2 raminhos de alecrim fresco ou 

1/2 colher de chá do seco
2 cenouras
1 maçã
Modo de preparo
Em uma máquina de fazer suco, 

processe o repolho com o espina-
fre, o alecrim, as cenouras e a maçã. 
Misture, despeje em um copo e sir-
va. Rende uma porção.

Dica: Use a polpa deste suco 
como salada, Descasque a maçã e 
retire o miolo e as sementes antes 
de fazer o suco. Um dos sucos para 
tratar herpes simples mais consumi-
dos.
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Como manter sanduíches frescos
O sanduíche é uma refeição 

prática e rápida de fazer. Para apro-
veitar o preparo da receita, é válido 
armazenar vários sanduíches para 
já ter o lanche pronto em vários 
momentos. Uma dica para que eles 
fiquem sempre com o gosto con-

servado e fresco, é colocar algumas 
folhas de alface sobre um papel de 
alumínio.

O sanduíche é colocado em 
cima das folhas de alface. Depois, 
é só embrulhar e guardar na gela-
deira.

Sachês anti-traças para armários
Como tirar cheiro do 
guarda-roupa

Faça uma limpeza 1 vez por mês 
com vinagre de álcool branco, apli-
que em um pano e passe por todo 
o guarda-roupa, deixando evaporar 
com as portas abertas.

Para situações mais
acentuadas

Tire todas as roupas do armá-
rio, ferva 1 litro de vinagre de álcool 
e coloque a vasilha dentro do armá-
rio, feche as portas e mantenha-as 
assim por 1 hora;

Depois passe um pano umede-
cido com o vinagre em todas as par-
tes do armário: portas, prateleiras, 
gavetas, etc.;

Deixe arejar e secar por 2 horas;
O mesmo vinagre pode ser fer-

vido por até 5 vezes sem perder efi-
ciência.

 
Obs: O cheiro do vinagre sai 

no dia seguinte. O cheiro não passa 
para as roupas.

Sachês anti-traças
Utilize um pano fino, como 

aquele tecido de tela de mosqui-

teiro, organza, filó, etc. O objetivo 
é que o cheiro não fique abafado e 
possa exalar seu aroma;

Um cordão para amarrar cada 
sachê, pode ser barbante;

Para finalizar pegue um punha-
do dos ingredientes citados abaixo, 
coloque no centro do tecido esco-
lhido, junte as pontas e amarre;

Coloque os sachês aromáticos 

dentro do armário, guarda-roupa e 
gavetas.

Ingredientes para os 
sachês

Cravo-Da-Índia
Pau de Canela
Erva Cidreira
Capim Limão
Folhas de Louro

Como remover mancha de
caneta do sofá

Nada pior do que aquele sofá 
branco ficar manchado com cane-
ta.

E mesmo que não seja claro, a 
menor mancha de caneta já é per-

cebível.
Uma remover os riscos de 

tinta é muito simples. Aplique vi-
nagre branco de álcool em uma 
esponja e esfregue até sair.

Como tirar mofo nas roupas com água sanitária
Com o inverno chegando, é 

hora de tirar as roupas de frio do 
armário. Entretanto, estas roupas 
guardadas por muito tempo, prin-
cipalmente as de tecidos mais pe-
sados, frequentemente ficam com 
cheiro de mofo e manchas de bolor. 

O pior são algumas manchas de 
bolor que são difíceis de remover. 
Porém, algumas receitas fáceis, efi-
cazes e baratas podem ser usadas 
para tirar as manchas. Em primeiro 
lugar, para é preciso saber qual a 
causa do mofo.

Alguns aspectos favorecem 
o surgimento do mofo e cada um 
deles pode ser solucionado de um 
modo diferente: onde você mora, a 
umidade relativa do ar, a estação do 
ano, o tipo de armário, o local da 
casa onde o armário está, a manei-
ra como as roupas são guardadas, 
entre outros.

Além disso, o mofo pode se de-
senvolver juntamente com ácaros. 
Por isso, além de deixar a roupa 
com cheiro ruim, ele também é a 
causa de alergias dermatológicas 
e respiratórias. Mais do que um 

problema estético, o mofo deve ser 
combatido visando a sua saúde e a 
da sua família.

A solução mais antiga para aca-
bar com esses problemas é o uso 
da água sanitária, que é poderosa 
no combate ao mofo e as manchas 

nas roupas. Ela pode ser usada de 
diferentes formas, de acordo com o 
tipo de mancha ou do tecido. É pre-
ciso ter cuidado ao usá-la porque 
pode desbotar as roupas, por isso é 
necessário testar em um pedaço da 
roupa antes de fazer.
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Gelado de Coco e Chocolate
Ingredientes

160 g de açúcar (1 xícara de 
chá)

120 ml de água (½ xícara de 
chá)

2 claras
2 colheres (chá) de gelatina 

incolor hidratada e dissolvida em 
2 colheres (sopa) de água

1 caixinha de creme de leite 
(200 g)

200 ml de leite de coco (3/4 
xícara de chá + 1 colher de sopa)

1 1/2 xícara (chá) de chocolate 
meio amargo picado (200 g)

200 ml de leite de coco (3/4 
xícara de chá + 1 colher de sopa)

Modo de preparo
Leve ao fogo médio uma pa-

nela com 160 g de açúcar e 120 ml 
de água e deixe ferver, sem mexer, 
por +/- 5 minutos até formar uma 
calda em ponto de fio (quando le-
vantar a colher com a calda ela es-
corre formando um fio bem fino). 
Retire do fogo e reserve.

Coloque numa batedeira 2 
claras e bata por 2 minutos. Di-
minua a velocidade, acrescente a 

calda quente em fio e sem deixar 
de bater acrescente, também em 
fio, 2 colheres (chá) de gelatina in-
color hidratada e dissolvida em 2 
colheres (sopa) de água e bata por 
mais 1 minuto. Reserve.

Numa tigela coloque 1 caixi-
nha de creme de leite, 200 ml de 
leite de coco e mexa. Adicione o 
creme da batedeira e misture de-
licadamente até formar um creme 
de coco. Reserve.

Misture numa tigela 1 ½ xíca-
ra (chá) de chocolate meio amargo 
picado, 200 ml de leite de coco e 
leve ao micro-ondas por 1 ½ mi-
nuto para derreter o chocolate. 
Retire do micro-ondas e mexa 
bem.

Forre com um plástico uma 
forma retangular (32 cm de com-
primento X 20 cm de largura), des-
peje o chocolate e com a ajuda de 
uma espátula espalhe igualmente 
em toda a forma. Em seguida des-
peje o creme de coco e leve ao fre-
ezer por 6 horas ou até congelar.

Retire do freezer, corte em 
quadradinhos e sirva imediata-
mente com calda de chocolate e 
coco ralado.

Receita fácil e saudável de sobremesa para 
comer sem culpa
Ingredientes:

• 4 espigas de milho
• 500 ml de leite de coco
• 2/2 xícaras (chá) de açúcar 

de coco

• Canela em pó à gosto

Modo de preparo:
Tire o milho das espigas, bata 

o milho com o leite e passe pela pe-

neira duas vezes. Acrescente o açú-
car e leve ao fogo médio mexendo 
até desgrudar do fundo da panela. 
Coloque em mini bowls individuais 
e salpique canela em pó por cima.

 10 porções / 1h
1 kg de aipim descascado e 

picado
2 colheres (sopa) de manteiga 
3 ovos inteiros
3 xícaras (chá) de açúcar
1 lata de leite condensado
1 pacote de coco ralado em 

flocos
200ml de leite de coco
2 xícaras (chá) de leite 
1 colher (chá) de sal

Você vai precisar de
Liquidificador
1 tigela grande
1 forma retangular grande
Bata todos os ingredientes lí-

quidos no liquidificador (leite, leite 
de coco, ovos e leite condensado).

Em seguida, acrescente os 
ingredientes sólidos (aipim, man-
teiga, açúcar e sal). Dependendo 
do tamanho do liquidificador, é 
necessário dividir a massa e bater 
em duas etapas. Quem prefere um 
bolo menos doce, pode utilizar 

duas colheres de açúcar em vez de 
três.

Em uma tigela grande, dispo-
nha a massa batida no liquidifica-
dor e misture o coco ralado, com 
ajuda de uma colher.

Unte uma forma retangular 

grande com óleo e farinha e dispo-
nha a massa do bolo.

Polvilhe açúcar cristal por cima 
e leve ao forno preaquecido em 
180 ou 200 graus, por cerca de 50 
ou 60 minutos, assando até dourar. 
Sirva morno.

Bolo cremoso de aipim

Ingredientes
8 espigas de milho verde lim-

pas 1 tablete de manteiga sem sal 
à temperatura ambiente (200 gra-
mas) 1 colher (sopa) de castanha 
de caju picadinha 1 colher (sopa) 
de castanha-do-pará picadinha 1 
colher (sopa) de castanha de baru 
picadinha 1 colher (sopa) de salsi-
nha picada 1 colher (sopa) de cebo-
linha (francesa ou cebolete) picada.

Receita para deliciar sua festa junina: 
milho cozido com manteiga temperada

Modo de preparo
Em uma panela com água e 

sal, cozinhe as espigas de milho, 
em fogo médio, até que os grãos 
fiquem macios (cerca de dez minu-
tos).

Escorra e reserve. Em um 
bowl, misture bem a manteiga, as 
castanhas e as ervas. Tempere com 
sal.

Cubra com filme plástico e 

leve à geladeira até endurecer. Re-
serve.

Com a ajuda de um boleador 
de sorvete, forme bolinhas com a 
manteiga.

Na churrasqueira (ou sobre 
uma grelha quente), toste as espi-
gas de todos os lados.

Sirva logo, com a manteiga ge-
lada por cima  – ela deve derreter 
imediatamente.


