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Colheita de pêssego deve chegar 
a quase 25 milhões de quilos
Técnico da Emater afirma que os meses de novembro e dezembro são os mais importantes para a colheita da fruta.  Ele cita 
também três cuidados essenciais que os agricultores devem ter com os pessegueiros entre os meses de setembro a janeiro
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Produção de morangos e 
os principais cuidados

Descoberta sobre os benefícios do suco de uva 
para o cérebro concorre a prêmio brasileiro  
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PEQUENOS 
ATOS,

GRANDES
MUDANÇAS.

A separação dos resíduos sólidos, popularmente conhecidos como 
lixo,  permite o  reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem e a 

disposição final ambientalmente adequada.

   COMO SEPARAR OS SEUS RESÍDUOS?

Jornais, listas telefônicas, folhetos, revistas, folhas de rascunho, papéis de 
embrulho, caixas de papelão, folhas de caderno, embalagens longa vida 
(tetrapak) e outros.

   PAPÉIS E PAPELÃO

VIDROS
Garrafas em geral, potes e jarras, vidros de conservas, cacos de vidro e outros.

PLÁSTICOS
Garrafas plásticas, tubos e canos, potes de creme, frascos de xampu, 
baldes, bacias, brinquedos, sacos e sacolas, saquinhos de leite e outros.

METAIS
Latas de cervejas e refrigerantes, enlatados, arames, pregos, tampas, fios, 

objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, chumbo e zinco.

Cascas de frutas e legumes, bagaços de frutas, restos de alimentos.

Papel higiênico e lenços de papel usados, curativos, fraldas descartáveis, 
absorventes higiênicos, bitucas de cigarro e resíduo de varrição.

 ATENÇÃO
Pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, restos de remédios, latas de tintas, 

embalagem de agrotóxico e resíduo eletrônico não podem ser destinados junto 
com os resíduos comuns.

Consulte o site  e verifique a destinação 
ambientalmente adequada desses materiais.

www.bentogoncalves.rs.gov.br

Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente pelo telefone 3055 7190 

ou Fala Cidadão 0800 9796866.

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS ORGÂNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENTO GONÇALVES

O curso de Boas Práticas no 
Serviço de Alimentação aconteceu 
nos dias 18,19,25 e 26 de setembro, 
no Salão Paroquial de Pinto Bandei-
ra. Com o objetivo de capacitar pes-
soas que atuam no serviço de ali-
mentação, o evento buscou orientar 
sobre os processos de manipulação 
e produção de alimentos de forma 

Pinto Bandeira realiza curso 
de boas práticas

segura.
O curso teve 46 participantes, 

entre eles proprietários de agroin-
dústrias, comerciantes locais e 
equipes administrativas das comu-
nidades e capelas da paróquia. Com 
duração de 16 horas, a capacitação 
é obrigatória para quem atua na 
área de alimentação.
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O pessegueiro é atacado por 
diversos patógenos, porém menos 
do que uma dezena são de grande 
importância na região da Serra Gaú-
cha. Caso medidas adequadas de 
controle não sejam tomadas, sérias 
perdas poderão ocorrer e compro-
meter economicamente a produ-
ção. O controle não deve ser res-
trito à aplicação de fungicidas, mas 
sim complementado com adoção de 
outras medidas visando reduzir as 
fontes de inóculo e o bom manejo 
das plantas.

O técnico da Emater, Thomp-
son Didoné, cita três cuidados es-
senciais que os agricultores devem 
ter com os pessegueiros entre os 
meses de setembro a janeiro. De 
acordo com o técnico, é importante 
cuidar da planta para evitar a pro-
liferação de pragas. “É importante 
fazer o raleio, poda verde e o mo-
nitoramento da mosca da fruta. Isso 
se faz colocando armadilhas para 
observar principalmente a ocorrên-
cia do inseto, praga que mais causa 
danos ao pêssego”, observa.

Ainda de acordo com Didoné, a 
colheita de pêssegos deve ser seme-
lhante ao ano de 2016. “Entre Bento 
Gonçalves e Pinto Bandeira devem 
ter colhidos cerca de 24 milhões de 
quilos em cinco meses. Tudo indica 
que vamos ter uma safra normal. A 
época de maior colheita deve ser 
entre novembro e dezembro”, afir-
ma. 

A podridão parda é a principal 
doença das frutas de caroço, ocor-
rendo em praticamente todos os 
pomares, causando perdas severas, 
caso medidas adequadas de contro-
le não sejam tomadas.

Sintomatologia: Duas fases 

Sistema de produção de pêssego de mesa na serra gaúcha
O tratamento com fungicidas deve-se iniciar após a poda e durante o inchamento das gemas

de maior suscetibilidade do pes-
segueiro à podridão parda são am-
plamente reconhecidas: floração e 
pré-colheita. Inicialmente a infec-
ção começa durante a fase de flora-
ção, infectando os capulhos florais, 
ocasionando a necrose das anteras, 
prosseguindo para o ovário e pe-
dúnculo.

As infecções podem se esten-
der internamente até o ramo, re-
sultando no desenvolvimento de 
cancros, anelando-o e consequente-
mente ocasionando a morte da par-
te terminal. Flores infectadas mur-
cham, tornam-se marrons e fixadas 
ao ramo por uma goma. Já durante a 
fase de pré-colheita, frutos infecta-
dos apresentam o desenvolvimento 
de lesões pequenas pardacentas que 
evoluem para manchas marrons com 
a colonização dos tecidos vizinhos 
pelo fungo. Frutificações acinzenta-
das das estruturas do patógeno são 
facilmente vistas no campo, sobre a 
podridão. Com o passar do tempo 
os frutos infectados tornam-se com-
pletamente cobertos de esporos, 
que contribuem para novas infec-
ções no pomar.

Frutos maduros infectados pelo 
patógeno podem apresentar podri-
dão visível dentro de 48 horas. In-
fecções quiescentes podem ocorrer 
nos frutos verdes, mas sua manifes-
tação ocorrerá durante a maturação, 
a menos que os frutos sejam lesio-
nados por insetos ou granizo.

O pessegueiro é atacado por 
diversos patógenos, porém menos 
do que uma dezena são de grande 
importância na região da Serra Gaú-
cha. Caso medidas adequadas de 
controle não sejam tomadas, sérias 
perdas poderão ocorrer e compro-

meter economicamente a produção. 
O controle não deve ser restrito à 
aplicação de fungicidas, mas sim 
complementado com adoção de 
outras medidas visando reduzir as 
fontes de inóculo e o bom manejo 
das plantas.

A podridão parda é a principal 
doença das frutas de caroço, ocor-
rendo em praticamente todos os 
pomares, causando perdas severas, 
caso medidas adequadas de contro-
le não sejam tomadas.

Sintomatologia: Duas fases 
de maior suscetibilidade do pes-
segueiro à podridão parda são am-
plamente reconhecidas: floração e 
pré-colheita. Inicialmente a infecção 
começa durante a fase de floração, 
infectando os capulhos florais, oca-
sionando a necrose das anteras, 
prosseguindo para o ovário e pe-
dúnculo. As infecções podem se 
estender internamente até o ramo, 
resultando no desenvolvimento de 
cancros, anelando-o e conseqüente-
mente ocasionando a morte da par-
te terminal. Flores infectadas mur-
cham, tornam-se marrons e fixadas 
ao ramo por uma goma.

Já durante a fase de pré-colhei-
ta, frutos infectados apresentam o 
desenvolvimento de lesões peque-
nas pardacentas que evoluem para 
manchas marrons com a coloniza-
ção dos tecidos vizinhos pelo fungo. 
Frutificações acinzentadas das es-
truturas do patógeno são facilmente 
vistas no campo, sobre a podridão.

Com o passar do tempo os fru-
tos infectados tornam-se comple-
tamente cobertos de esporos, que 
contribuem para novas infecções no 
pomar. Frutos maduros infectados 
pelo patógeno podem apresentar 
podridão visível dentro de 48 horas 
(Fig. 1 e 2). Infecções quiescentes 
podem ocorrer nos frutos verdes, 
mas sua manifestação ocorrerá du-
rante a maturação, a menos que os 
frutos sejam lesionados por insetos 
ou granizo.

Condições predisponentes: A 
sobrevivência do fungo de uma safra 
para outra ocorre nas múmias, pe-
dúnculos, flores murchas em ramos 
e cancros. Os conídios são disse-
minados pelo vento e chuva e ger-
minam rapidamente sob condições 
favoráveis.     Epidemias de podridão 
parda ocorrem em tempo chuvoso. 
A temperatura ótima é de 25°C e o 
período de infecção exige um míni-
mo de 18 horas a 10°C e de 5 horas 
a 25°C.

Medidas de controle: A época 
de aplicação é crítica para o con-

trole da doença durante a fase de 
floração. Os fungicidas devem ser 
aplicados quando partes suscetíveis 
da flor são expostas e antes ou tão 
logo depois da ocorrência de perío-
dos de molhamento e temperatura 
favorável à infecção (Tabela 1). Os 
fungicidas não necessitam ser apli-
cados nos frutos verdes, a menos 
que condições de umidade favorável 
à infecção ocorram, ou injúrias por 
insetos ou granizo aconteçam.

O controle dos insetos-praga 
que ocasionam ferimentos nos fru-
tos e atuam como vetores é essen-
cial para o controle efetivo da po-
dridão parda.

Práticas culturais como a poda 
de limpeza de inverno com a remo-
ção dos frutos mumificados, capu-
lhos florais, ramos doentes devem 
ser queimados, reduzindo o nível 
de inóculo, mas estes procedimen-
tos sozinhos não são suficientes 

O pessegueiro (Prunus pérsica) é 
uma árvore que surgiu inicialmen-
te na China e chegou ao Brasil em 
1532.
Atualmente, pode ser encontrada 
por toda a região Sul, sobretudo no 
Rio Grande do Sul, mas também 
em São Paulo, Minas Gerais, Para-
ná e Santa Catarina.
A Árvore em sua fase adulta che-
ga a medir até 8 metros de altura. 
Suas folhas são simples e alternas 
e suas flores vistosas e arroxeadas.

A reprodução é feita através de 
enxertia e a árvore frutifica durante 
a primavera e o verão.
Uma fruta média dessa árvore pesa 
cerca de 75g e é climatérica, ou seja, 
continua amadurecendo mesmo 
após ser retirada da árvore.
Além de ser rica em vitaminas A, B1, 
B2, B5 e C a fruta também apresen-
ta potássio, fósforo, sódio, cálcio, 
ferro e níquel. Possui propriedades 
laxantes e depurativas do sangue, e 
é também um desintoxicante.

Fruta do pessegueiro é rica em 
vitaminas e desintoxicantes

para controlar a doença. Práticas 
que reduzem o estresse por meio de 
adubação adequada e equilibrada 
evitando o excesso de nitrogênio, o 
déficit de potássio e evitar o falta de 
água no solo.

O tratamento com fungicidas 
deve-se iniciar após a poda e duran-
te o inchamento das gemas efetu-
ando tratamentos com produtos à 
base de cobre ou com calda sulfo-
cálcica.

Durante a floração efetuar de 
um (tempo seco) a três (tempo chu-
voso) tratamentos com fungicidas, 
dependendo das condições climáti-
cas e uniformidade da floração, ou 
seja, períodos de seca e floração 
uniforme, menor número de aplica-
ções. Realizar três tratamentos na 
fase de pré-colheita, aos 21, 10 e um 
dia antes da colheita. A escolha do 
produto deve levar em consideração 
o período de carência.
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Produção de morango exige
cuidados especiais
Saborosa e bem aceita no mercado, a fruta é cultivada principalmente 
por produtores da agricultura familiar 

A Serra Gaúcha tem uma am-
pla variedade de produtores que 
apostam no plantio e produção de 
morango. Embora seja uma fruta 
bastante comum ao brasileiro, não 
faz muito tempo que o morango é 
encontrado no mercado nacional. 
Sem um registro preciso de quando 
o cultivo do morangueiro foi inicia-
do por aqui, o lançamento da culti-
var IAC Campinas, nos anos 1960, 
é a referência mais próxima de sua 
popularização no país.

De lá para cá, o plantio da fru-
teira se expandiu e não parou mais 
de se desenvolver nos estados do 
Rio Grande do Sul, São Paulo e Mi-
nas Gerais. Avançou também em 
áreas de regiões com diferentes 
solos e climas, como Goiás, Santa 
Catarina, Espírito Santo, Distrito 
Federal e Paraná. Por conta da ren-
tabilidade que oferece, a cultura 
despertou o interesse de pequenos 
empreendedores rurais que prati-
cam a agricultura familiar. Eles es-
tão entre os principais produtores 
de morangos, em plantios espalha-
dos pelo país. O custo de produção 
chega a R$ 50 mil por hectare para 
o cultivo em campo e com irrigação 
por aspersão. O cultivo protegido 
e a irrigação localizada, apesar das 
vantagens que oferecem, apresen-
tam custo mais elevado.

O consumo do morango é, so-
bretudo, in natura, em saladas de 
frutas, vitaminas, ou como compo-
nente de bolos, geleias, tortas e 
merengues. Na indústria, é destina-
do para a fabricação de sorvetes e 
como recheio de chocolates e do-
ces. Mas, dada a diversificação de 
produtos que utilizam as proprie-
dades benéficas de plantas e ali-
mentos, ele hoje também é encon-
trado como ingrediente de cremes 
e xampus. Pertencente à família das 
rosáceas, a mesma das rosas e ma-
çãs, é rico em vitamina C, tem efei-
to antioxidante e contribui para a 
formação do colágeno, que fortifica 
ossos, dentes, pele e artérias.

Mãos à obra 
Início- Escolha a cultivar para o 

plantio. Para o mercado in natura, 
são indicadas alleluia, camarosa, 
camino real, festival, IAC Campinas, 
IAC princesa isabel, oso grande, tu-
dla e ventana, enquanto que, para a 
indústria, burkley, dover, IAC guara-
ni e santa clara. Adquira em locais 
idôneos e com referência.

Ambiente- O morangueiro tem 
bom desenvolvimento em locais 
de clima subtropical e temperado. 
A faixa ideal para a floração e fru-
tificação é de 13 oC a 26 oC. Deve 
ser cultivado a pleno sol, evitando 
a exposição a ventos moderados ou 
intensos. As flores e os frutos não 
suportam geada, granizo e chuvas 
intensas.

Transplante- As mudas enrai-
zadas em bandejas, ou tubetes, 
praticamente não sofrem estresse 
no processo de transplante. Mas 
devem ser transportadas protegi-
das do vento e do sol. Recomenda-
-se ainda transportar as mudas de 
raízes nuas com o sistema radicular 
protegido por sacos de pano ume-
decidos. Separe umas das outras, 
retirando folhas velhas e doentes, 
e, para evitar que se desidratem, 
plante-as rapidamente. Podas de ra-

ízes não são indicadas, pois os feri-
mentos facilitam a contaminação de 
pragas e doenças.

Plantio-  Entre abril e maio. São 
necessários canteiros com 25 a 30 
centímetros de altura e 0,80 a 1,20 
metro de largura. Deixe entre as 
plantas espaçamento de 35 por 40 
centímetros. Metade do caule da 
muda deve ficar ao nível do solo, 
para evitar dificuldades na emissão 
de novas folhas, o que ocorre quan-
do plantada muito profunda ou no 
surgimento de raízes laterais, de-
vido ao plantio superficial. O solo 
mais adequado é o arenoso-argilo-
so, bem drenado e rico em matéria 
orgânica. Mantenha o pH entre 6 e 
6,5 e faça a calagem se o solo for 
mais ácido.

Cuidados- Após 30 a 40 dias do 
transplante, indica-se cobrir o solo 
com plástico preto para proteger o 
morango do contato com a terra, da 
incidência de fungos e do acesso de 
plantas invasoras. Impurezas depre-
ciam a qualidade da fruta e reduzem 
o período de conservação após a 
colheita. A adubação mais recomen-
dada é a orgânica.

Produção- A colheita ocorre de 
60 a 80 dias após o plantio das mu-
das e pode prolongar-se por quatro 
a seis meses, de abril a janeiro.

O papa Francisco fez na quinta-
-feira (12) uma homenagem à Nossa 
Senhora Aparecida e disse que a pa-
droeira abençoa especialmente os 
brasileiros que estão em busca de 
trabalho. “Nossa Senhora Aparecida 
foi encontrada por trabalhadores 
pobres: hoje abençoa todos, espe-
cialmente aqueles que procuram 
um trabalho”, escreveu o pontífice, 
em português, no Twitter.

O papa também gravou um ví-
deo em português com uma mensa-
gem aos brasileiros pelo dia da san-
ta padroeira do país em que pede 
que os cristãos “não se deixem ven-
cer pelo desânimo”.

Papa Francisco envia mensagem 
aos brasileiros e diz que Aparecida 
abençoa quem busca trabalho

“O Brasil, hoje, necessita de 
homens e mulheres que, cheios de 
esperança e firmes na fé, deem tes-
temunho de que o amor, manifesta-
do na solidariedade e na partilha, é 
mais forte e luminoso que as trevas 
do egoísmo e da corrupção.”

No vídeo, Francisco lembra a vi-
sita que fez ao Santuário de Apareci-
da em 2013, diz que está “com sau-
dades do Brasil”, mas que não pôde 
vir à comemoração dos 300 anos do 
encontro da imagem da santa por 
causa de sua agenda. “Ainda que não 
esteja fisicamente presente, quero 
entretanto, manifestar meu carinho 
por este povo querido”.

A Bayer assinou um acordo 
para vender parte dos negócios 
agrícolas da divisão Crop Science à 
Basf por 5,9 bilhões de euros (US$ 
6,97 bilhões), segundo informou a 
companhia alemã em nota divulga-
da na sexta-feira (13). A operação 
está sujeita às aprovações regulató-
rias e também ao fechamento bem-
-sucedido da aquisição da Monsan-
to pela Bayer.

Os recursos líquidos do inves-
timento serão utilizados para refi-
nanciar parcialmente a aquisição 
planejada da Monsanto. Em 2016, 
os ativos a serem comercializados 
geraram vendas líquidas de apro-
ximadamente 1,3 bilhão de euros. 
O preço de base da compra, de 5,9 
bilhões de euros, exclui o valor de 
qualquer capital de giro líquido e 
estará sujeito a ajustes habituais 
no fechamento, incluindo o valor 
de inventários transferidos para a 
Basf.

Os ativos postos à venda in-

Bayer assina acordo para
venda de negócios à Basf, por 
5,9 bilhões de euros

cluem o negócio global de glufosi-
nato de amônio da Bayer e a tec-
nologia LibertyLink para tolerância 
a herbicidas, todos os negócios de 
sementes de culturas de campo da 
empresa, bem como as respectivas 
capacidades de pesquisa e desen-
volvimento.

Neste segmento, estão inclu-
sos o negócio global de sementes 
de algodão (excluindo Índia e África 
do Sul), os negócios norte-america-
no e europeu de sementes de cano-
la e também o negócio de semen-
tes de soja. A operação ainda conta 
com a transferência da propriedade 
intelectual e instalações relevantes, 
mais de 1.800 colaboradores, prin-
cipalmente nos Estados Unidos, 
Alemanha, Brasil, Canadá e Bélgica.

Como parte do acordo, a Basf 
se comprometeu a manter todos os 
cargos permanentes, em condições 
similares, durante pelo menos três 
anos após o fechamento da opera-
ção.

O Instituto Brasileiro do Vinho 
(Ibravin) vai promover um seminá-
rio gratuito sobre o Simples Na-
cional para o setor vitivinícola, na 
próxima quinta-feira (19), no Hotel 
Laghetto Viverone (Rua Carlos Flo-
res, 301), em Bento Gonçalves.

O encontro vai acontecer das 
8h15 às 12h30 e busca dissemi-
nar os conceitos e alterações da 
legislação do regime simplificado 
de tributação e esclarecer dúvidas 
sobre faturamento, enquadramen-
to, substituição tributária e outros 
aspectos operacionais que podem 
impactar diretamente as indústrias 
vinícolas. O seminário é voltado 
para representantes de entidades, 
contadores e empresários.

O diretor de Relações Institu-
cionais do Ibravin, Carlos Paviani, 
destaca que a inclusão das viníco-
las no Simples poderá resultar em 

Seminário gratuito sobre Simples Nacional é 
oferecido para as vinícolas
Evento busca esclarecer as vantagens que a possibilidade de opção pelo 
regime simplificado pode trazer ao setor

maior competitividade do vinho 
nacional, além aumentar a arre-
cadação de tributos pelo governo 
com a potencial formalização de 
centenas de vinicultores.

“O seminário é direcionado em 
especial para os empreendedores 
que pretendem buscar o enquadra-
mento, para que possam tirar dúvi-
das, esclarecer as regras e conhe-
cer a sistemática desta nova forma 
de tributar a produção”, explica.

Programação
8h15: Abertura
8h30: Mesa Redonda: Enqua-

dramento das micro e pequenas 
vinícolas e aspectos relevantes do 
Simples Nacional

Painelistas: Thiago Moreira da 
Silva – Analista na Unidade de Po-
líticas Públicas e Desenvolvimento 
Territorial do SEBRAE Nacional; 

Darci Dani – Coordenador de In-
formações Tributárias e Auto Con-
trole do Ibravin; Rômulo de Jesus 
Dieguez de Freitas – Advogado e 
Consultor – Abreu, Freitas & Terra 
Advocacia e Consultoria Jurídica e 
MAJA Advocacia Tributária e Empre-
sarial

9h45: Intervalo com coffee bre-
ak

10h: Palestra Simples Nacional: 
Alterações trazidas pela Lei Com-
plementar nº 155/2016, com Silas 
Santiago – Secretário-Executivo do 
Comitê Gestor do Simples Nacional 
– Ministério da Fazenda; Roberta 
Zanatta Martignago – Auditora-
-fiscal da Divisão de Fiscalização e 
Cobrança da Secretaria Estadual da 
Fazenda do Estado do Rio Grande 
do Sul

12h: Encaminhamentos
12h30: Encerramento
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A biomédica Caroline Dani é fi-
nalista do 11º Prêmio SAÚDE/ Nutri-
ção, promovido pela editora Abril. A 
pesquisadora gaúcha está concorren-
do com outros dois selecionados na 
categoria Trabalho Experimental com 
o estudo sobre como o consumo de 
suco de uva 100% durante a gestação 
melhora o desenvolvimento cogniti-
vo da prole, aumentando, por exem-
plo, a capacidade de aprendizagem, 
pensamento, linguagem, percepção, 
memória e raciocínio dos filhotes. 
A pesquisa inédita, concluída neste 
ano, contou com apoio do Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin) – por 
meio do Fundo de Desenvolvimento 
da Vitivinicultura (Fundovitis) – e de 
empresas e entidades do setor. Além 
de Caroline, os profissionais Viviane 
Elsner, Luciana Kneib Gonçalves, Ivy 
da Silva, Marina Frusciante, Laura Ce-
chinel, Alexandre Mello e Cláudia da 
Silva Funchal auxiliaram no desenvol-
vimento do trabalho.           

A seleção dos finalistas foi feita 
por um grupo de jurados, que avalia-
ram a relevância e as condições téc-
nicas dos estudos. Os classificados 
participam, agora, de uma votação 
popular. Os internautas poderão aju-
dar na decisão, votando até o dia 26 
de outubro, no site saude.abril.com.
br. O resultado será divulgado na úl-
tima semana de novembro, em um 
evento de premiação em São Paulo 
(SP).

“Demonstramos pela primeira 
vez o impacto do consumo de suco 
de uva durante a gestação no hipo-
campo da prole, uma região do siste-
ma nervoso cerebral associada com 
as funções cognitivas e a memória. 
Este também é o primeiro estudo que 
considerou a idade dos filhotes, evi-
denciando que o consumo de suco de 
uva durante a gestação pode ser be-
néfico para o aprimoramento cogniti-
vo durante a infância e adolescência, 
fases do desenvolvimento marcadas 
pelo pico da neuroplasticidade”, de-
fende a biomédica, mestre e doutora 
em Biotecnologia e pós-doutora pela 
Georgetown University Medical Cen-
ter (Estados Unidos), Caroline Dani.               

Publicada no início deste mês na 
revista científica Neuroscience Let-
ters, a investigação avaliou o efeito 
da dieta hiperlipídica (rica em gordu-
ra) associada ou não com suco de uva 
tinto durante a gestação e lactação 
de prole masculina. As ratas grávi-
das observadas foram divididas em 
quatro grupos. No primeiro as mães 
eram submetidas a dieta controle, no 
segundo à regime hiperlipídico e nos 
demais as dietas controle e hiperlipí-
dica eram associadas a ingestão de 
suco de uva tinto. Após o nascimen-
to, os filhotes foram avaliados no 21º 
e no 50º dia de vida, o que equivale 

Descoberta sobre os benefícios 
do suco de uva para o cérebro 
concorre a prêmio brasileiro  

as fases de adolescência e adulta.               
Caroline explica que a pesquisa 

identificou que o suco de uva consu-
mido pela mãe na gestação eleva a 
acetilação no hipocampo, um marca-
dor epigenético que demostra o au-
mento de atividade de alguns genes. 
“E como o hipocampo é o órgão do 
cérebro responsável pela memória, 
isso está diretamente ligado com 
a cognição. Então, o que pudemos 
concluir foi que o consumo da bebida 
pela mãe pode contribuir com a me-
mória e cognição dos filhos. E este 
efeito está exclusivamente ligado 
com o período da adolescência, um 
fato que é extremamente importante, 
tendo em vista que é neste período 
que se tem mais neuroplasticidade, 
ou seja, uma maior capacidade ce-
rebral, uma maior capacidade dos 
neurônios se multiplicarem e se de-
senvolverem”, reforça. “Nós já sabía-
mos que quando consumido o suco 
de uva protegia o cérebro, melhorava 
a memória, mas não tínhamos conhe-
cimento que esses benefícios pode-
riam ser transgeracionais, passados 
de mãe para filho”, conclui a gaúcha, 
que estudo os benefícios do produto 
há 13 anos.         

Oscar Ló, vice-presidente do 
Ibravin, reforça a importância da en-
tidade apoiar pesquisas que atestem 
os benefícios da uva e seus derivados 
à saúde. “O Ibravin tem como um de 
seus pilares o fomento científico. Al-
guns anos a ciência vem comprovan-
do que a uva é a superfruta da saúde. 
O consumidor não busca apenas um 
produto de qualidade. Ele procura 
uma bebida que agregue na sua saú-
de e que também contribua com as-
pectos sociais. Só no Rio Grande do 
Sul, cerca de 15 mil famílias estão 
envolvidas com o cultivo das uvas 
destinadas à elaboração do suco de 
uva”, observa.           

Suco de uva e a prevenção 
do câncer de mama           

A descoberta de Caroline Dani 
sobre a melhora da capacidade cog-
nitiva com o suco de uva integra uma 
série de pesquisas transgeracionais 
(passadas de mãe para filhos) que a 
biomédica vem desenvolvendo desde 
o final de 2015. Em junho deste ano, 
a gaúcha apresentou de forma inédi-
ta no Brasil – durante o III Simpósio 
Vinho e Saúde, em junho – o estudo 
que comprova que o suco de uva 
100% também é um importante alia-
do na prevenção do câncer de mama. 

Com parte da investigação re-
alizada no Lombardi Cancer Center 
(Georgetown University), em Wa-
shington (EUA), Caroline demonstrou 
que o consumo da bebida durante a 
gravidez ajuda a proteger o organis-
mo de seus descendentes quanto ao 

surgimento de células cancerígenas e 
alterações celulares que podem levar 
ao aparecimento do câncer na fase 
adulta da prole feminina.          

“Além de comprovar, mais uma 
vez, que a alimentação das mães tem 
influência direta na susceptibilidade 
a doenças, principalmente o câncer, 
mostramos que nas dietas associadas 
com o suco de uva podemos ter uma 
redução significativa de aparecimento 
de alterações nas células mamárias 
que podem levar ao câncer de mama. 
Um comportamento gestacional sau-
dável é fundamental para reduzir os 
riscos de doenças “, constata a biomé-
dica gaúcha.          

Caroline explica que, assim como 
no estudo do hipocampo, que com-
provou a melhora do desenvolvimen-
to cognitivo, os benefícios do suco de 
uva à saúde podem ser aprimorados 
no decorrer da vida. “Observamos 
que independente da filhote consu-
mir ou não o suco de uva, os benefí-
cios da bebida ingerida durante a sua 
gestação já auxiliariam na prevenção 
ao câncer de mama. Se a descendente 
passar a consumir suco regularmente 
no decorrer da vida, em média 400ml 
na fase adulta, esses ganhos aumenta-
riam”, resume a pesquisadora.            

Sobre Caroline Dani
Possui graduação em Biomedici-

na pela Universidade Feevale (2004), 
mestrado (2006) e doutorado (2008) 
em Biotecnologia pela Universidade 
de Caxias do Sul (UCS) (2006),  além 
de pós-doutorado na Georgetown 
Lombardi Comprehensive Cancer 
Center, na Georgetown University, 
em Washington, nos Estados Unidos. 
Atualmente, é professora do Cen-
tro Universitário Metodista - IPA e 
coordenadora do programa de pós-
-graduação em Biociências e Reabi-
litação. Tem experiência na área de 
nutrição, com ênfase em bioquímica 
da butrição, atuando principalmente 
nos seguintes temas: suco orgânico e 
convencional, polifenóis, antioxidan-
te, biologia molecular, fígado e suco 
de uva branco.    

Caroline Dani é uma das referências 
brasileiras em pesquisas que comprovam 
os benefícios do suco de uva à saúde
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A Diretoria Colegiada da Anvisa 
(Dicol) finalizou na última semana 
a reavaliação toxicológica do ingre-
diente ativo Carbofurano, iniciada 
em 2008 e, desde então, estudada 
exaustivamente pela Agência e dis-
cutida com o setor regulado e a so-
ciedade. A Anvisa decidiu por banir 
o produto após seis meses de prazo 
para sua descontinuação nas cultu-
ras de banana, café e cana-de-açúcar. 

O Carbofurano é inseticida, 
cupinicida, acaricida e nematicida 
com uso agrícola para aplicação em 
diversas hortaliças, frutas e grãos. O 
modo de ação do Carbofurano não 
é espécie-específico, afetando tam-
bém espécies não-alvo, incluindo os 
seres humanos.

Proibição
Após publicação da resolução 

da Dicol, ficarão proibidos imedia-
tamente todos os usos do Carbo-
furano, exceto para as culturas de 
banana, café e cana-de-açúcar, que 
terão um período de descontinua-
ção de seis meses. Como medida de 
descontinuação, a produção, impor-
tação e comercialização de produtos 
à base do ingrediente ativo ficam 
proibidas após três meses, contados 

Anvisa conclui reavaliação
toxicológica do Carbofurano

da data de publicação da resolução.
Após todas as análises realiza-

das, a Anvisa concluiu que o uso 
regular de Carbofurano resulta em 
níveis de resíduos em alimentos - e 
principalmente na água - que repre-
sentam risco dietético agudo à po-
pulação brasileira, de efeitos neuro-
tóxicos, e tem potencial de causar 
toxicidade para o desenvolvimento 
de seres humanos nas condições 
reais de exposição, que incluem 
efeitos teratogênicos funcionais e 
comportamentais.

Essas características se enqua-
dram nos critérios proibitivos de 
registro da Lei 7802/1989, conhe-
cida como a Lei dos Agrotóxicos, 
além da Lei 9782/1999, de criação 
da Anvisa.

Destaca-se que o risco inaceitá-
vel do Carbofurano à saúde da po-
pulação a partir da exposição pela 
alimentação e pela água também 
foi o motivo da proibição desse 
ingrediente ativo no Canadá, nos 
Estados Unidos e na Europa, entre 
outros países. Portanto, a sugestão 
de proibição do uso do Carbofura-
no no Brasil está alinhada às conclu-
sões das agências reguladoras mun-
diais sobre esse produto.

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
decidiu que não vai recorrer da 
decisão da Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) de sus-
pender o herbicida Paraquate. De 
acordo com o secretário de Defesa 
Agropecuária, Luís Eduardo Pacifici 
Rangel, a Anvisa tem “legitimidade 
para a avaliação e reavaliação de 
substâncias, como os defensivos 
agrícolas, sob a ótica da saúde de 
consumidores de alimentos e tra-
balhadores rurais”. 

Mapa não vai recorrer da decisão 
da suspensão do Paraquate

O secretário analisa que com 
o modelo adotado atualmente vai 
ser possível que o mercado busque 
novas alternativas para o agricul-
tor. A reavaliação toxicológica do 
ingrediente ativo Paraquate iniciou 
em 2008 e foi concluída apenas 
neste ano.

A multinacional Syngenta já 
declarou que vai implementar as 
medidas determinadas pela agên-
cia nos próximos três anos, bus-
cando a normalização da fabrica-
ção.

O uso regular resulta em níveis de resíduos  
que representam risco agudo à população
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Molhos de queijos para acompanhar as mas-
Uma opção para não errar 

quando receber uma visita especial 
é apostar em molho de queijos. 
Pode ser quatro queijos ou de algum 
específico. O ingrediente agrada di-
versos paladares, inclusive os vege-
tarianos.

Molho de gorgonzola
Ingredientes
250 g de gorgonzola em peda-

ços pequenos
2 xícaras (chá) de creme de leite 

fresco
1 xícara (chá) de leite
pimenta-do-reino branca a gos-

to
Modo de preparo
Coloque numa panela o queijo 

gorgonzola e leve ao fogo brando. 
Amasse o queijo com uma colher, e 
aos poucos, acrescente a metade do 
creme de leite.

Mexa bem até obter uma con-
sistência cremosa. Tempere a gosto 
com sal e pimenta branca. Junte o 
restante do creme de leite, o leite e 
mexa bem. Aqueça até que se forme 
um molho cremoso.

Molho de quatro queijos
Ingredientes
1 dente de alho grande espre-

mido (equivalente a uma colher de 
café cheia)

1 colher de sopa de margarina 
ou manteiga

1/2 xícara de mussarela ralada 
em ralo grosso

1/2 xícara de provolone ralado 
em ralo grosso

1/2 xícara de parmesão ralado 
em ralo grosso

1 copo de requeijão
1 xícara de leite
1 caixinha de creme de leite
Modo de preparo
Doure o alho na margarina/

manteiga. Junte todos os queijos, 
inclusive o requeijão e mexa sem 
parar, até que derretam e se mistu-
rem.

Acrescente o creme de leite e 
mexa. Coloque o leite e continue a 
mexer até ficar homogêneo. Sirva 
imediatamente.

Molho de cheddar
Ingredientes
1/2 colher de sopa de manteiga 

(10g)
1/2 cebola picada (70g)
1 xícara de creme de leite fres-

co (240ml)da
1 pacote de queijo cheddar em 

fatias ou ralado (160g)
pimenta do reino a gosto
Modo de preparo
Coloque a manteiga na panela 

e deixe derreter. Acrescente a ce-
bola picada. Frite bem a cebola em 
fogo baixo até dourar. Acrescente o 
creme de leite e deixe ferver. Em se-
guida, o queijo cheddar.

Mexa até que o queijo se dissol-
va no creme de leite por completo. 
Adicione a pimenta do reino a gosto 
e mexa para misturar. Deixe ferver 
um pouco para engrossar e sirva.

Bolo fofinho de laranja
Ingredientes
4 ovos grandes
suco de 2 laranjas
1 xícara (chá) de óleo

2 xícaras de farinha de trigo 
1 xícara de açúcar 
1 colher (sopa) de fermento 
raspas de laranja
Modo de preparo
Bata no liquidificador os ovos, 

o suco de laranja e o óleo. Em se-
guida adicione o trigo e o açúcar e 
misture bem até obter uma mistura 
homogênea. Acrescente por último 
o fermento, mexa por mais alguns 
minutos e disponha a massa em 
uma forma com furo central untada 
e enfarinhada. Asse em forno médio 
(180° C), preaquecido, por 40 minu-
tos e está pronto.

Esta delícia tem recheio de uva e 
doce de leite.

Ingredientes - massa da cuca
• 350 gramas de farinha
• 1 pitada de sal
• 50 gramas de açúcar
• 1/2 colher (sopa) de fermento
• 1 colher (sopa) de margarina 

com sal
• 1 ovo
Ingredientes - farofa da cuca
• 1/2 xícara de açúcar
• 1/2 xícara de farinha
• 1/2 colher (sopa) de margarina
Modo de Preparo - cuca
Misture todos os ingredientes 

secos (farinha, açúcar, fermento e sal). 
Coloque os demais ingredientes da 

cuca e amasse bem. É preciso colocar 
a água e o leite aos poucos, até dar o 
ponto da massa. O ponto correto é o 
chamado “ponto de véu”.

Abra a massa e estique em uma 
forma untada. Deixe crescer por meia 
hora.

Depois, coloque as uvas sobre 
a massa. Decore com doce de leite. 
Finalize colocando a farofa por cima. 
Deixe no forno entre 30 e 40 minutos, 
em fogo médio.

Modo de Preparo - farofa
Misture o açúcar e a farinha. Co-

loque a margarina e mexa.
Misture até dar o ponto. O ponto 

correto é aquele em que é possível fa-
zer bolinhas com a farofa.

Cuca alemã pra fazer em casa

Ingredientes
• 3 quilos mandioca cozida
• 1 caixa creme de leite
• 1 colher (sopa) manteiga
• 500 gramas queijo
• 1kg carne moída
• Molho de tomate
Modo de Preparo
1. Primeiro, é preciso moer a 

mandioca cozida. Depois, coloque-a 
em um refratário. Acrescente o creme 

Receita de lasanha de mandioca
de leite e a manteiga. Misture bem.

2. Forre com a massa uma tra-
vessa untada. Espalhe a carne moída, 
já temperada, cozida e misturada ao 
molho de tomate. Jogue metade do 
queijo.

3. Espalhe o resto da massa 
sobre o recheio e acrescente o resto 
do queijo, para finalizar.

4. Coloque em forno médio 
até dourar a massa.

Rendimento: 6 porções
Tempo de Preparo: 10 minutos 
Tempo de Forno: 35 minutos
Tempo Total: 45 minutos

Ingredientes
Massa
• ½ xícara (chá) de óleo
• 2 ovos
• 1 xícara (chá) de leite sem 

lactose
• 1 xícara (chá) de polvilho aze-

do
• 1 xícara (chá) de amido de mi-

lho MAIZENA®
• ½ colher (chá) de sal
• 2 colheres (chá) de fermento 

em pó
Recheio
• 200 g de queijo mussarela 

sem lactose ralado
• 1 tomate grande
• 2 colheres (sopa) de orégano
• 3 colheres (sopa) de azeitona 

verde picada
Para untar:
• óleo
Para polvilhar:
• fubá

Modo de preparo
Unte e polvilhe com fubá uma 

assadeira pequena (28 x 18 cm). Re-
serve.

Preaqueça o forno em tempera-
tura média (180ºC).

Massa

Torta de liquidificador sem glúten
Bata no liquidificador o óleo, os 

ovos e o leite até ficar homogêneo. 
Acrescente o polvilho e o amido de 
milho e bata por mais 2 minutos ou 
até misturar bem.

Junte o fermento e bata rapi-
damente até obter uma mistura ho-
mogênea.

Coloque metade da massa na 
assadeira reservada. Distribua o re-
cheio sobre ela e cubra com o res-
tante da massa. Leve ao forno por 
35 minutos ou até que um palito, 
depois de espetado na massa, saia 
limpo. Sirva quente.

Recheio
Em uma tigela, misture o quei-

jo, o tomate, o orégano e a azeito-
na. Reserve.
Variação

O recheio desta torta pode ser 
substituído por outro de sua pre-
ferência, por exemplo, presunto, 
atum, sardinha.

Dica Nutricional
Receita prática e gostosa que 

você pode preparar com vários re-
cheios diferentes, basta usar a cria-
tividade. Ainda, a massa é feita com 
amido de milho e não leva trigo na 
sua preparação, ou seja, não con-
tém glúten. Frango, legumes e co-
gumelos são boas opções para um 
recheio gostoso e nutritivo.
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Um teste simples que pode ser 
feito em casa é comprimir com o 
dedo uma polpa digital. Assim que 
você solta, ela esta pálida, e logo de-
pois o sangue que você “espremeu” 
para fora preenche de novo a região 
deixando ela cor de rosa ou verme-
lha. Meça também no dedão do pé. 
O tempo tem que ser menor que três 
segundos - mais do que isso é suspei-
to.

Existe um exame chamado índice 
tornozelo braquial que usa esse prin-
cípio. Com um ultrassom ele mede a 
pressão em uma artéria do pé e com-

Prestar atenção aos seus pés 
pode prevenir doenças

para com a pressão em uma artéria 
do braço do mesmo lado. Se a razão 
entre a pressão do tornozelo sobre a 
do braço for menor que 0,9, é sinal de 
risco aumentado para doença arterial 
periférica, e isso já coloca a pessoa 
em uma condição de maior risco de 
infarto, angina e AVC.

O não tratamento de doença 
arterial periférica pode levar à obs-
trução aguda, ruptura de placas, gan-
grena e necrose de dedos e pés. A 
prevenção passa por dieta, exercícios 
e medicamentos para controle de co-
lesterol e triglicerídeos.

A vovó já dizia: “Coloque o fei-
jão de molho para que cozinhe mais 
rápido”. A vovó estava certa até certo 
ponto. Leguminosas e outros grãos 
precisam ficar de molho antes do co-
zimento, caso contrário, substâncias 
presentes nesses grãos podem fun-
cionar como fatores antinutricionais. 

O feijão, lentilha, grão de bico, 
ervilha e outros,  se preparados de 
forma incorreta podem liberar um 
inibidor enzimático chamado ácido 
fítico ou fitato. Essa substância, pre-
sente na parte externa dos grãos, 
dificulta o processo digestivo e geral-
mente se liga a algumas proteínas e 
minerais no trato intestinal, impedin-
do sua absorção e assimilação pelo 
organismo. Manter o fitato nos grãos 
pode resultar em sérias deficiências 
de minerais e perdas ósseas, além de 
Síndrome do Intestino Irritável.

A maneira mais simples e prática 
de retirar essa substância dos grãos é 
deixando de molho em água antes de 
cozinhar. Durante o molho, há uma 

Elimine substância tóxica presente em grãos
fermentação do grão, na qual ocorre 
a ativação da enzima fitase, que pode 
reduzir em quase 90% do fitato, fa-
zendo com que as proteínas, minerais 
e vitaminas sejam mais facilmente 
absorvidos pelo organismo. Além de 
neutralizar o fitato, deixar os grãos 
de molho também ajuda a “quebrar” 
outras proteínas de difícil digestão e 

reduz o tempo de cozimento.
A recomendação é que os grãos 

fiquem de molho por pelo menos 7 
horas e a mesma água nunca deve ser 
utilizada para o cozimento. Nutricio-
nistas ainda recomendam que duran-
te o molho seja colocado 1 colher de 
sopa de vinagre ou limão. Isso facili-
tará a “quebra” do ácido fítico. 

Quem tinha esse hábito apresen-
tou pressão arterial mais alta, IMC 
maior e mais gordura no sangue - além 
de uma circunferência mais generosa.

Por mais trivial que pareça, o 
hábito de pular a primeira refeição 
do dia tem impacto direto na saúde. 
Fazer um hiato tão grande na alimen-
tação já apareceu ligado a problemas 
como ganho de peso, risco elevado 
de diabetes e comprometimento do 
aprendizado de crianças. E os resulta-
dos de um novo estudo espanhol per-
mitem adicionar mais um item a essa 
lista. Deixar de lado o café da manhã 

Os riscos de se pular o café da manhã
pode, também, prejudicar o coração, 
aumentando a chance de desenvolver 
problemas como a arteriosclerose. A 
doença compromete o fluxo sanguí-
neo e a oxigenação dos órgãos, e pode 
desencadear problemas mais graves 
como hemorragias internas e AVCs. 

A pesquisa analisou a saúde e 
os hábitos de 4.052 pessoas. Todas 
eram funcionárias de um banco e não 
tinham na família histórico de proble-
mas cardiovasculares. Eles passaram 
por uma série de avaliações médicas, 
que extraíram dados como seu IMC 
(índice de massa corporal) e seus ní-

veis de colesterol. Além disso, os cien-
tistas consideraram critérios como 
escolaridade, tabagismo, e se os vo-
luntários praticavam atividades físicas.

Do total de participantes, 25% 
aproveitava bem café da manhã, con-
sumindo pelo menos 20% de suas 2 
mil calorias diárias nesse momento. A 
maioria das cobaias (70%), porém, não 
dava tanta bola assim para o desjejum, 
consumindo entre 5 e 20% de sua cota 
diária na primeira refeição. E 3% deles 
gastavam até 5 minutos no café da 
manhã, mandando para dentro apenas 
uma xícara de café ou um suco de fru-
tas – ou não comendo absolutamente 
nada ao acordar.

Para esses últimos, o cenário foi 
o pior: quem não tomava café regis-
trou uma circunferência maior do qua-
dril, IMC e pressão arterial mais altos, 
mais lipídios no sangue e níveis mais 
altos de glicose no período em jejum. 
Além disso, o grupo acumulava 1,5 
vezes mais gordura nas artérias – em 
comparação à quem consumia 20% ou 
mais de suas calorias diárias em sua 
refeição matinal. Em algumas regiões, 
o total de gordura chegava a ser 2.5 
vezes maior.

Quem se encaixava nessa cate-
goria também relatou consumir mais 
carne vermelha, beber mais álcool e 
fumar mais.

Alguns cientistas estão dizendo 
que o milho, um dos vegetais mais 
populares, pode estar na raiz de al-
guns problemas de saúde.

O natural é menos ruim, mas, 
em moderação. O problema verda-
deiro está no milho transgênico, 
plantado nas fazendas por toda a 
América.

As queixas de reação alérgica 
ao milho transgênico são muito va-
riadas. Uma combinação brutal de 
dores de cabeça, erupções na face, 
dedos frios e com cãibras, náusea, 
perda de apetite, insônia e fadi-
ga podem confundir os médicos, 
gerando incontáveis diagnósticos 
errados com prescrições que não 
funcionam.

Longe de nos fornecer uma 
nutrição adequada, causando até 
diminuição da saúde, o milho piora 
a epidemia de obesidade. Estamos 
ingerindo altíssimas quantidades de 
milho transgênico, que está presen-
te em quase tudo que contém xaro-
pe de milho com alto teor de fruto-
se: fast food, junk food, carne, leite e 

Os perigos do milho transgênicos
ovos de animais criados em confina-
mento… Isso contribui para a nossa 
dieta insalubre contemporânea.

Para plantar vastas extensões 
de milho e soja, é preciso arar as 
pastagens nativas, o que libera di-
óxido de carbono no meio ambien-
te, enquanto aumenta a erosão e o 
uso de fertilizantes tóxicos e outros 
produtos químicos. Além disso, são 
usados inseticidas neonicotinóides 
utilizados para revestir sementes de 
milho transgênico, o que pode afe-
tar o desenvolvimento do sistema 
nervoso humano.

O debate sobre o milho trans-
gênico e sobre todos os alimentos 
transgênicos é intenso. Alguns mé-
dicos e cientistas insistem que isto 
está na raiz da doença, além de 
causar efeitos imprevisíveis na saú-
de humana. Outros, igualmente res-
peitados, insistem que os alimentos 
transgênicos são seguros para o con-
sumo humano.

Portanto, o conselho é não ar-
riscar. Procure cortar o milho trans-
gênico tanto quanto possível.

Uma receita caseira e simples fei-
ta com inhame e gengibre vai ajudar a 
eliminar verrugas, cravos e manchas. 
Uma pele bonita é um sinal de boa saú-
de, já que ela é uma das primeiras que 
sofrem quando algo não está bem em 
nosso corpo. 

Com esta receita caseira, seu or-
ganismo será desintoxicado, o que vai 
fazer com que a pele perca manchas, 
furúnculos, cravinhos e verrugas que 
costumam aparecer com o tempo. Essa 
é o melhor tratamento de beleza: cor-
rige o que pode estar errado com o in-
terior, para que o exterior fique ainda 

Pele limpa e saudável com receita caseira
mais bonito!

Ingredientes:
Inhame
Gengibre
Modo de preparação:
1. Descasque o inhame e rale em 

um ralador fino;
2. No mesmo ralador, rale o gengi-

bre com casca;
3. Misture os dois ingredientes até 

formar em uma pasta;
4. Passe a pasta na região que de-

seja limpar e cubra com gaze;
5. Quando a pasta estiver seca, re-

tire com água morna.
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O mel, além de um sabor delicio-
so é composto por particularidades 
cicatrizantes, revigorantes e anti-sép-
ticas. O mel é feito por abelhas por 
meio do néctar absorvido das flores 
e reservado em favos de colmeias. 
Ele é rico em nutrientes. Além de ser 
bastante recomendado nos casos de 
pessoas que estejam tratando o tra-
to urinário, infestações de vermes, 
asma, tosse, diarreia, náusea e vômi-
tos. Os elementos mais importantes 
que fazem parte da composição são 
os carboidratos, especialmente a fru-
tose e glicose. 

 O mel contém diversos tipos de 
vitaminas, entre elas estão as vitami-
nas A, B1, B2, B3, B5, B6, C e Biotina 
(vitamina H). Existem uma variedade 
de sais minerais que fazem parte da 
sua composição, são eles : cálcio, fós-
foro, ferro, enxofre, potássio, selênio, 
cloro, manganês, cobre e zinco apare-
cem na fórmula. 

O gosto do mel e a cor depen-
dem muito das duas floradas. Isso é 
determinado dependendo de qual flor 
a abelha tenha coletado o néctar para 
fornecer o mel. Cada mel tem uma es-
pecialidade, nem todos tem o mesmo 
sabor e os mesmos benefícios. 

Os tipos de mel
Mel silvestre: É mais popular 

pelos brasileiros e é originária de vá-
rios tipos de flores. Seus benefícios 
incluem propriedades para a a saúde 
da pele, vias respiratórias, tem efeito 
antioxidante e particularidades que 
incluem efeitos calmantes.

Mel de flor de eucalipto: É com-
posta por um gosto bem forte e tona-
lidade escurecida. É ideal para tratar 
complicações que incluem infecções 
intestinais, vias urinárias e doenças 
respiratórias.

Mel de assa-peixe: Tem um chei-

Descubra se o mel é “verdadeiro”

ro, gosto bastante prazeroso e con-
tém efeito calmante e expectorante.

Mel de flor de laranjeira: Esse 
mel tem o gosto mais leve, equilibra 
os trabalhos intestinais e tem ação 
calmante.

Mel de cipó-uva: Contém efeito 
antioxidante, principalmente no fíga-
do, com isso ele auxilia na redução 
dos efeitos causado pelo álcool.

Contraindicação
Crianças que não tenham com-

pletado 1 ano, o consumo desse ali-
mento não é indicado. Pessoas que 
tenham diabetes, mulheres grávidas 
e que estejam amamentando só po-
dem ingerir mel depois de consultar 
o seu médico.

Como saber se o mel é 
falso ou verdadeiro

Teste do copo de vidro: Ponha 
uma gota de mel na água. Caso ele 
seja impuro irá se dissolver – o adi-
tivo mais comum para o mel é o me-
lado de cana de açúcar, que pode se 
dissolver. Caso seja o mel puro, ele 

não chega a se separar e irá afundar 
como uma gota sólida até chegar ao 
interior do copo.

Teste da absorção: Ponha algu-
mas gotas de mel em papel borrão 
e espere que ele seja absorvido. No 
caso se a absorvção for feita o mel 
não é puro. Caso não tenha papel 
borrão, ponha um pouco de mel no 
guardanapo branco e sem seguida 
faça a lavagem do pano. Caso o mel 
venha deixar alguma mancha, talvez 
não seja puro.]

Rótulo: É preciso atenção quan-
do for ler o rótulo do mel, até por que 
em meio aos ingredientes pode ter 
algum aditivo. Existe uma lista de pa-
íses no qual é obrigatório que esteja 
descrito os ingredientes e os aditivos 
na fórmula do mel.

Teste com fogo: Tenha em mãos 
um isqueiro e uma vela com pavio de 
algodão. Afunde o pavio no mel e tire 
pouquissíma parte do excesso. Caso 
você consiga acender o pavio e se 
chegar a queimar, saiba que o mel é 
100% puro. Caso demore pra queimar 
é por causa da água presente no mel 
que impossibilita que ele acenda.

Pesquisa norteamericana dá outro 
bom motivo para economizar eletricida-
de à noite. Você costuma deixar as luzes 
acesas durante a noite? Pois uma pesqui-
sa realizada por cientistas da Universida-
de Harvard, nos Estados Unidos, indica 
que tal comportamento não aumenta só 
o valor da conta de energia. Depois de 
avaliarem quase 110 mil mulheres, os 
experts observaram que voluntárias de 

Hábito noturno que poderia aumentar o
risco de câncer de mama

regiões com maior luminosidade notur-
na ou que trabalhavam como enfermei-
ras ao longo da madrugada eram 14% 
mais propensas ao câncer de mama em 
comparação às demais participantes.

Os dados foram coletados de 1989 
a 2013. Fatores de risco relacionados 
ao câncer de mama foram incluídos no 
levantamento para descartar eventuais 
confusões nos resultados. Aliás, a as-

sociação entre luminosidade noturna e 
câncer de mama só existiu naquelas que 
eram ou já foram fumantes ou na turma 
que estava na pré-menopausa.

A principal hipótese para esse elo 
começa pelo fato de que a exposição 
crônica à luz artificial depois do entar-
decer bagunça nosso ciclo circadiano, 
o popular relógio biológico. Como con-
sequência, alteraria o nível e o funcio-
namento de estrogênio e progesterona 
— os hormônios sexuais femininos. E 
sabe-se que essas substâncias, em ex-
cesso, estão ligadas a tumores femini-
nos.

“Investigações mais aprofundadas 
são necessárias para que essa associa-
ção seja confirmada e, se for o caso, 
melhor compreendida”, comentou, em 
comunicado à imprensa, o oncologista 
Stephen Stefani, do Hospital do Câncer 
Mãe de Deus, no Rio Grande do Sul.

Vale destacar que as luzes artifi-
ciais não saem apenas de postes ou lâm-
padas na sala. O seu celular é uma fon-
te e tanto de luminosidade — e pode, 
sim, destrambelhar o relógio biológico, 
principalmente se você recorre a ele na 
cama, quando deveria estar dormindo.

Como usar as propriedades das 
sementes de girassol

As sementes de girassol são uma 
grande fonte de vitamina E. Esta vi-
tamina em nosso corpo auxilia na 
neutralização dos radicais livres que 
por sua vez danificam as estruturas 
moleculares, como as membranas do 
cérebro, das células e também coles-
terol. Isso faz com que a vitamina E 
proveniente da semente de girassol 
seja anti-inflamatória reduzindo sin-
tomas dos mais diversos problemas, 
como artrite reumatoide, asma, os-
teoartrite e etc. A vitamina E também 
agirá diretamente na pele, reduzindo 
os problemas de envelhecimento pre-
coce, por exemplo.

Além disso, as sementes de gi-
rassol são ricas em fitoesteroides que 
diminuem as chances de cancro e 
reduzem os níveis de colesterol alto 
ruim. Entre as sementes mais popu-
lares, a semente de girassol se desta-
cou em pesquisas na amostragem de 
fitoesteroides, sendo cerca de 270mg 
de fitoesteroides a cada 100 gramas 
de semente de girassol.

São também capazes de redu-
zir as chances de acidente vascular 
cerebral e ataque cardíaco, graças 
à sua concentração de magnésio. 
Como consequência da ingestão de 
magnésio das sementes de girassol, 
a pressão sanguínea diminui e a dor 
de cabeça é eliminada. É comumente 
utilizada para tratar enxaquecas. De-
vido ainda ao magnésio, a semente 
de girassol, assim como o sal amar-
go, ajudará no alívio do estresse, pois 
o baixo nível de magnésio é um dos 
resultados do estresse e repô-lo será 
eficaz na luta contra esta mazela qua-
se social.

Por ser rica em fibras, a semente 
de girassol é indicada no tratamento 
de prisão de ventre ou constipação. 
Isso, consequentemente faz com que 
ela seja muito bem vista quando o 
assunto é perder alguns quilos, pois 
ajudará o intestino a funcionar me-
lhor.

Como possui proteínas respon-
sáveis pelo ganho de massa muscular, 
a semente de girassol também pode 
ser incluída na refeição de atletas ou 
mesmo de quem pratica exercícios fí-
sicos. Após o ganho da massa muscu-
lar, a vitamina E ajudará a recuperar a 
musculatura que é perdida durante o 
treino. Há também a presença de se-
lênio que auxilia no ganho de massa, 

uma vez que é antioxidante.
Em geral, a cada 100 gramas de 

semente de girassol encontraremos 
600 kcal, 20,0g de proteínas, 30,0g 
de fibras, 117,0mg de cálcio e 50,0g 
de gorduras totais.

Como consumir sementes 
de girassol

Atualmente é possível encontrar 
semente de girassol nos mais varia-
dos tipos de comércio e também das 
mais variadas formas. Embora mui-
tas vezes comprá-las com casca seja 
mais barato, o mais aconselhável é 
comprá-las já descascadas, uma vez 
que tirar a casca pode ser muito dis-
pendioso, além de tomar um tempo 
desnecessário.

Caso opte por descascá-las em 
casa por um motivo ou outro, aconse-
lha-se a colocá-las em um triturador 
de alimentos ligando-o e desligando-
-o por menos de 1 segundo algumas 
vezes até que se perceba que as cas-
cas foram todas abertas. Em seguida, 
basta jogar o conteúdo em uma vasi-
lha com água fria que as cascas boia-
rão, facilitando assim a separação. 
Escorra bem as sementes separadas 
de suas cascas, deixe-as secar bem e 
conserve-as em um recipiente bem 
fechado.

Para consumi-las, além de poder 
usar sua criatividade, já que o sabor 
delas não tende a alterar o de outros 
alimentos, você pode utilizá-las como 
complementos de saladas verdes, so-
pas, risotos e massas. Se você quiser, 
pode misturar sementes de girassol 
aos ovos mexidos, garantindo assim 
um sabor incrivelmente singular.

Fica muito saboroso consumi-
-las com cereais no café da manhã 
também. Há também quem triture as 
sementes de girassol até formar um 
tipo de farinha, podendo usá-la então 
para fazer empanados em geral.

A semente de girassol também 
pode ser consumida torrada, ser-
vindo como um ótimo aperitivo se 
adicionarmos sal ou mesmo limão. 
Já para os dias mais frios, é possível 
fazer um delicioso chá de semente 
de girassol, bastando ferver duas co-
lheres de sopa de sementes de giras-
sol torradas por 10 minutos, depois 
aguardar mais 20 minutos com o fogo 
desligado. É necessário apenas filtrar 
o chá e degustar.


