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VIENI VIVERE LA VITA FESTIVAL’

Mais de 3 mil pessoas foram à praça da igreja matriz para celebrar a experiência da convivência, apreciando a música, cultura, artesanato, gastronomia, 
vinhos e muita diversão . Páginas 04 e 05

Festival resgata festa com sabor da colônia

Prefeito Dallé recebe prêmio de Gestor 
Público, pelo segundo ano consecutivo

Geral

A premiação  deste ano foi pelo projeto de turismo, sintetizado na campanha  ‘Vieni Vivere La Vita’.Monte Belo do 
Sul ficou entre os dez agraciados e foi o único do Estado premiado no segmento de Turismo.  Secretário de Cultura 
e Turismo do município, Alvaro Manzoni destacou que “receber o prêmio é uma honra pois celebra o trabalho de 
fomentar o potencial turístico e nossa cultura, valorizando os talentos e empreendedores locais. Isso somado ao 
esforço do poder público, que se empenha ao máximo através de um projeto organizado de gestão” . Página 03  
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“Qualificar vinhos e su-
cos” - esse foi o principal 
objetivo que fez com que 
produtores familiares que 
concorreram no 7º Con-
curso de Vinhos e Sucos da 
Agroindústria Familiar, re-
alizado durante a Expointer 
2018, atendessem ao convite 
da Embrapa Uva e Vinho, na 
tarde de ontem, dia 13 de no-
vembro.

De forma pioneira, a 
equipe da Embrapa, que 
participa da organização do 
Concurso, propôs e realizou 
a capacitação direcionada 
para as 18 agroindústrias de 
diversas regiões do estado do 
RS, que participaram desta 
edição. “Nossa ideia foi reu-
nir os técnicos, que atuaram 
como degustadores, e os pro-
dutores rurais, que tiveram 
suas amostras avaliadas, para 
oferecer um retorno sobre 
a qualidade dos produtos e, 
principalmente, contribuir 
para qualificar ainda mais as 
agroindústrias”, explicou Ro-
drigo Monteiro, que ao lado 
de João Carlos Taffarel, foi 
o idealizador da ideia. Mui-
to mais que um treinamen-
to, ele destacou que a ideia 
foi possibilitar um momento 
para apresentar os critérios 
da avaliação e os principais 
problemas que foram identi-
ficados ao longo dos anos no 
Concurso, que já está em sua 
sétima edição.

Longe de ser um trei-
namento formal, o encontro 
foi pontuado pelo repasse 
de orientações sobre as boas 
práticas de elaboração e de 
degustação de vinhos e sucos, 
e também um espaço para 
esclarecimento de dúvidas. 
Como parte da atividade, 
João Carlos Taffarel condu-
ziu a degustação de quatro 
vinhos e dez sucos varietais, 
para que os produtores pu-
dessem identificar o sabor, a 
cor e o aroma característico 
de cada uma das cultivares, 
desde a tradicional Isabel, 
passando pelas cultivares 
já lançadas pelo Programa 
de Melhoramento ‘Uvas do 
Brasil’, como a ‘BRS Mag-
na’, até uvas que ainda es-
tão em processo de seleção 
e que poderão ser lançadas 
pela Embrapa. “Degustem e 
anotem as características de 
cada produto na ficha de ava-
liação. Depois, cada um pode 
escolher a melhor uva para 
a sua realidade. Se é pior ou 

Capacitando produtores do 
Concurso de Produtos da 
Agroindústria Familiar

melhor, depende do gosto de 
cada um”, orientou Taffarel 
durante a sessão.

Guilherme de Andrade 
Abreu, da Secretaria de De-
senvolvimento Rural, Pesca 
e Cooperativismo do Estado 
do Rio Grande do Sul (SDR), 
entidade responsável pelo 
Concurso, aprovou a inicia-
tiva e acredita que a ação irá 
melhorar ainda mais o Even-
to que já é tradicional den-
tro da Feira da Agricultura 
Familiar da Expointer. “Foi 
uma excelente oportunidade 
e com certeza vamos levar 
essa capacitação para as ou-
tras categorias do Concurso 
de Produtos da Agroindús-
tria Familiar, como queijo, 
salame, mel e cachaça, bus-
cando cada vez mais valorizar 
os produtos da agricultura 
familiar”, comentou.

“Foi excelente! Apren-
di como degustar e avaliar 
os vinhos e sucos. Vai ajudar 
agora quando formos fazer”, 
declarou a produtora Diva 
Flâmia, da  Piccola Cantina, 
a primeira agroindústria de 
vinho colonial legalizada no 
Brasil, que fica no município 
de Bento Gonçalves. Os pro-
dutores Amilton Tolotti e 
Marinês Tolotti, da Agroin-
dústria Tolotti, de Barra 
Funda, filiada à Cooperativa 
da Produção dos Agriculto-
res Familiares de Sarandi  e 
Região (COOPAFS), da re-
gião de Sarandi, destacaram 
a oportunidade de degustar 
sucos de diferentes varieda-
des de uva. “Foi muito cons-
trutivo conhecer essas novas 
variedades e os sucos elabo-
rados com elas. Anotei pelo 
menos cinco novas uvas que 
pretendo implantar, junto 
com a ‘BRS Carmem’, que 
ano que vem dará a primeira 
safra”, pontuou ele. Tolotti 
vê nessas novas uvas a opor-
tunidade de qualificar o suco 
e ficar entre os primeiros co-
locados no próximo ano.

No encerramento da ca-
pacitação, também de forma 
pioneira, a equipe da Embra-
pa lançou a ideia de realizar 
visitas a todas as agroindús-
trias que participaram do 
concurso, para contribuir de 
uma forma mais prática com 
a qualificação dos produtores 
e dos sucos e vinhos elabora-
dos, ideia que foi prontamen-
te aceita pelo grupo e que 
deverá ser estudada e viabili-
zada no próximo ano.



Jornal Monte Belo - 20 de novembro de 2018 Jornal Monte Belo - 20 de novembro de 2018 3

Os vinhos Aurora Reserva Chardon-
nay 2017, Aurora Reserva Merlot 2017 e 
o espumante Aurora Brut acabam de con-
quistar medalhas de Ouro no 22º Concurso 
Mundial de Vinhos e Licores La Mujer Eli-
ge, realizado em Mendoza, na Argentina, 
de 8 a 11 de novembro. O espumante Au-
rora Moscatel (o mais premiado da vinícola 
em concursos internacionais) e o tinto Pe-
quenas Partilhas Cabernet Franc ficaram 
com medalhas de prata que têm, na ver-
dade, um gostinho de ouro: os dois vinhos 
obtiveram 89,6 de média e para conquistar 
ouro o vinho deve pontuar a partir de 90.

O concurso La Mujer Elige ocorre a 
cada dois anos e tem a peculiaridade de 
reunir um júri formato exclusivamente por 
especialistas mulheres, de vários países. 
Nesta 22ª edição, avaliou 420 vinhos ins-
critos, de 18 países.

O resultado dessa competição confir-
ma a superioridade desses cinco vinhos, 
que vêm conquistando medalhas nos mais 
renomados concursos internacionais do 
circuito mundial nos últimos anos. A Vi-
nícola Aurora mantém-se líder no ranking 
das vinícolas mais premiadas do país.

Estes e os demais vinhos, sucos de uva 
integrais e coolers da Vinícola Aurora po-
dem ser encontrados em todo o Brasil, em 
comércio especializado, restaurantes e em 
lojas das grandes redes de varejo.

Pelo segundo ano con-
secutivo, Monte Belo do Sul 
marcou presença entre os 
vencedores do Prêmio Ges-
tor Público do estado do Rio 
Grande do Sul. Na edição 
2018, o município foi outor-
gado com a Menção Honro-
sa referente ao Projeto da 
Cultura Monte Belo: Música, 
Canto e Dança. Outra con-
quista importante veio com o 
Prêmio Gestor Público, pelo 
Projeto do Turismo sintetiza-
do na campanha ‘Vieni Vivere 
La Vita’ (plano de promoção 
turística, contemplando ações 
voltadas ao desenvolvimento 
dos empreendimentos locais.

O programa envolve des-
de a elaboração de sinalização 
padronizada com placas indi-
cativas dos empreendimentos, 
até a produção de guias turís-
ticos com os principais locais 
que podem ser conhecidos no 
município. Um dos destaques 
da iniciativa é a promoção de 
um festival no dia 17 de no-
vembro, na praça da cidade, 
com diversas atrações cultu-
rais e expositores montebe-
lenses).

Reconhecendo a po-
tencialidade da iniciativa, o 
Prêmio Gestor Público 2018 
selecionou o município entre 

Com a presença confir-
mada  de Ricardo Franzoi do 
DIEESE e também de eco-
nomistas da Farsul que apre-
sentarão o levantamento re-
alizado pela Universidade de 
Minas Gerais, a reunião, que 
avaliará a metodologia  usada 
para a obtenção do custo de 
produção da uva, entre ou-
tros assuntos, acontece nesta 
quarta-feira (21), às 14 horas 
na sede do Sindicato. Tam-

Adenir Dallé recebe prêmio de Gestor Público, pelo segundo ano consecutivo
Este ano a premiação veio pelo projeto de turismo da administração municipal, sintetizado na campanha  ‘Vieni Vivere La Vita’

os 32 finalistas da distinção. 
Monte Belo do Sul ficou entre 
os dez agraciados e foi o único 
do Estado premiado no seg-
mento de Turismo. Os outor-
gados foram conhecidos no 
dia seis de novembro, durante 
cerimônia na Assembleia Le-
gislativa, em Porto Alegre.

Reconhecimento a 
Monte Belo

Monte Belo do Sul já ha-
via conquistado o Prêmio 
Gestor em 2017 com o projeto 
“Monte Belo: Música, Canto e 
Dança” e nesse ano recebeu 
a menção honrosa pela con-
tinuidade da iniciativa. Esse 
reconhecimento coroa o es-
forço do poder público muni-
cipal em valorizar ainda mais 
Monte Belo e sua gente, na 
opinião do Secretário de Cul-
tura e Turismo do município, 
Alvaro Manzoni. “Receber o 
Prêmio Gestor Público é uma 
honra muito grande para nós, 
montebelenses. Celebra todo 
um trabalho realizado com o 
principal objetivo de fomen-
tar o nosso potencial turístico 
e nossa cultura, valorizando 
os talentos e empreendedores 
locais. Isso somado ao esfor-
ço do poder público, que se 

empenha ao máximo através 
de um projeto organizado de 
gestão”, exalta.

Ampliando a abrangên-
cia de ações com essa pro-
posta, em 2018 o município 
inovou ao propor a realização 
do festival, desafio que vem 
conquistando aceitação muito 
positiva, na avaliação do pre-
feito de Monte Belo do Sul, 
Adenir José Dallé. “O Vieni 
Vivere la Vita é um marco 
para Monte Belo do Sul. Fize-
mos deste um projeto de nos-
so governo, buscando a valo-
rização dos nossos pequenos 
empreendedores e com isso 
proporcionando uma diversi-
ficação da economia e a pos-
sibilidade de incremento na 
renda familiar. Este momen-
to de lançamento do projeto, 
culminando neste belíssimo 
evento é o resultado da soma 
de esforços de muitos profis-
sionais, trabalho este que com 
certeza alavancará a atividade 
turística em nosso município 
e servirá de incentivo também 
àqueles empreendedores que 
queiram investir na nossa ci-
dade”, diz.

Sobre o PGP
O Prêmio Gestor Públi-

co (PGP) objetiva reconhecer, 
publicamente, ações desenvol-
vidas pela administração pú-
blica municipal do Rio Grande 
do Sul, que atinjam resultados 
positivos para as comunida-
des, incentivando, assim, a 
melhoria da gestão pública, 
bem como dos seus gestores 
municipais em adotar iniciati-
vas inovadoras, criativas e que 
atendam à metodologia de pro-
jetos. O PGP conta com a par-

ticipação especial da Assem-
bleia Legislativa, patrocínio do 
Banrisul e apoio da Associação 
Riograndense de Imprensa 
(ARI), Associação dos Juízes 
do RS (Ajuris), Federação das 
Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul (Famurs), 
Programa Gaúcho de Quali-
dade e Produtividade (PGQP) 
e Federação do Comércio de 
Bens e de Serviços do Estado 
(Fecomércio RS).

Sindicato dos Trabalhadores Rurais  
promove reunião para  apresentação 
do custo de produçãoda uva

bém foram convidados a com-
parecer à reunião, represen-
tantes da Uvibra e Abrasuco.

 O presidente do Sindica-
to  dos Trabalhadores Rurais, 
Cedenir Postal, esteve re-
centemente em Brasília para 
gestionar sobre o aumento do 
preço mínimo da uva, convida 
a todos os associados interes-
sados em aprender sobre cus-
tos de produção, a participa-
rem da reunião.

Cinco medalhas para a Vinícola Aurora no 
22º La Mujer Elige, na Argentina
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Autêntico em sua essência 
e propulsor de uma nova for-
ma de encantar por meio do 
turismo de experiência – assim 
a primeira edição do ‘Vieni Vi-
vere la Vita Festival’, realizado 
no sábado (17), em Monte Belo 
do Sul não só surpreendeu pelo 
êxito como, principalmente, 
assinalou uma passagem his-
tórica para o município. En-
campado pela Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo, 
atraiu, logo na estreia e em um 
único dia, mais de três mil pes-
soas à cidade de apenas 2.500 
habitantes.

Durante todo o dia elas 
puderam vivenciar um pouco 
daquilo que a cidade tem de 
melhor: belezas naturais, ares 
bucólicos de uma região típi-
ca do interior da Serra gaú-
cha, clima acolhedor e, com 
destaque, o trabalho de cerca 
de 20 empreendedores locais 
– com itens de gastronomia e 
artesanato. Completando as 
atrações, dezenas de apresen-
tações artísticas e culturais 
colocaram em cena o talento 
da região.

Tantos atrativos chama-

‘Vieni Vivere la Vita Festival’ marca nova perspectiva       para o turismo de Monte Belo do Sul 
Evento realizado no sábado (17), reuniu mais de três mil pessoas na praça central da cidade e inaugurou um marco para o desenvolvimento turístico local

ram a atenção de visitantes 
vindos de longe – como foi o 
caso de um grupo de minei-

ros de Pedro Leopoldo que se 
deslocou do Sudeste do país 
especialmente para o festi-
val. “Nós vimos o evento nas 
redes sociais e adoramos a 
proposta, por isso decidimos 
acompanhar”, conta a advo-
gada Bárbara De Matos Viei-
ra. “Muitas opções de bebidas 
e comidas, músicas locais de 
qualidade, com danças típicas 
e bandas autorais, algo que 
não vemos com frequência na 
nossa terra”, relata o bombei-
ro civil Leonardo Sales Rocha. 
E para completar a experiên-
cia, o grupo ficou hospedado 
em uma residência no próprio 

município – por meio de um 
site onde casas para aluguéis 
são cadastradas.

Vivenciando 
Monte Belo do Sul
Ao longo da programa-

ção do Festival, cerca de 10 
atrações artísticas subiram 
ao palco para agradar os mais 
diferentes perfis de público - 
desde rock autoral até as típi-
cas músicas e danças italianas. 
Enquanto apreciavam a sono-
ridade ambiente, os visitantes 
puderam passar por mais de 
20 barracas espalhadas pela 
Praça Padre José Ferlin, con-

ferir o melhor dos produtos 
monte-belenses e experienciar 
o local sentados sob uma das 
árvores mais antigas da cida-
de, localizada na praça cen-
tral. Quando a noite chegou, a 
iluminação recebeu destaque, 
lembrando os mais genuínos 
eventos de pequenas localida-
des europeias.

Esse combinado de atrati-
vos visa a valorizar os empre-
endedores e o povo local – e 
eles garantem a importância 
deste tipo de promoção. A Vi-
nhos Faé é exemplo disso. Com 
a vinícola familiar localizada 
no interior de Monte Belo, a 
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‘Vieni Vivere la Vita Festival’ marca nova perspectiva       para o turismo de Monte Belo do Sul 
Evento realizado no sábado (17), reuniu mais de três mil pessoas na praça central da cidade e inaugurou um marco para o desenvolvimento turístico local

exposição que o ‘Vieni Vivere 
la Vita Festival’ proporcionou 
aos pequenos empreende-
dores foi acima da expecta-
tiva. “O evento surpreendeu 
pela organização, divulgação 
e qualidade. Foi uma exce-
lente oportunidade para nós, 
pequenos empreendedores. 
Vejo com bons olhos um futu-
ro promissor para o turismo 
monte-belense”, conta Roque 
Faé, proprietário da vinícola. 
Para ele, o festival promoveu 
mais negócios do que uma fei-
ra convencional, pela proposta 
que teve.

O Café Faccin - empreen-
dimento que estreia este ano 
não só no festival, mas tam-
bém no comércio monte-be-
lense – celebra a realização do 
evento para a divulgação do 
empreendedorismo local. “O 
resultado foi excelente, supe-
rando as nossas perspectivas. 
Conseguimos movimentar 
os negócios e expor a união 
dos empreendedores junto ao 
aporte turístico que temos a 
oferecer. Estamos aguardan-
do ansiosamente o próximo”, 

conta Renata Faccin, uma das 
proprietárias.

Lançamento da 
campanha ‘Vieni 
Vivere la Vita’
O relógio marcava 20h e 

Monte Belo do Sul iniciava ofi-
cialmente uma nova era para 
o turismo local. Após meses 
de preparação, a comunida-
de pôde conhecer o material 
promocional do projeto, apre-
sentado no momento auge do 
festival. A primeira peça a ser 
exposta foi o vídeo institucio-
nal da campanha – uma pro-
dução que conta com diversas 
imagens produzidas sobre 
Monte Belo. Logo após, subi-
ram ao palco os idealizadores 
da iniciativa.

Ivane Fávero, consultora 
que orientou o projeto, exaltou 
a proposta do poder público 
municipal em promover uma 
nova forma de experienciar as 
potencialidades locais. “Nós só 
podemos plantar a semente do 
desenvolvimento em terrenos 
férteis. Monte Belo está dis-

posto e preparado para evo-
luir cada vez mais”, enfatizou. 
O prefeito, Adenir José Dallé, 
também reafirmou o compro-
metimento com o crescimento 
turístico do município. “Nós 
assumimos o compromisso de 
valorização e fomento ao turis-
mo monte-belense, pois sabe-
mos do potencial que o nosso 
povo tem. Estamos no rumo 
certo”, ressaltou.

O Secretário de Cultura 
e Turismo, Alvaro Manzoni, 
afirmou que esse projeto de 
gestão envolve todas as secre-
tarias municipais, empreende-
dores, famílias e comunidade. 
“O trabalho que vem sendo de-
senvolvido, além de conquistar 
prêmios a nível estadual, tem 
unido as famílias, fortalecendo 
a economia, integrando crian-

ças, jovens e adultos em pro-
jetos turísticos-culturais que 
vem ao encontro não só dos 
objetivos de uma gestão, mas 
a um planejamento que possa 
render bons frutos no futuro”, 
aponta.

O desenvolvimento da 
campanha teve como produto-
res Amanda e Maurício Pam-
plona. O ‘Vieni Vivere la Vita 
Festival’ contou com a colabo-
ração do Centro de Tradições 

Italianas de Monte Belo do 
Sul e patrocínio de Monello 
e Britamil, com financiamen-
to de Pró-cultura/RS – LIC 
do governo do Estado do Rio 
Grande do Sul – todos foram 
homenageados na solenidade 
de lançamento da campanha. 
Além disso, outra proposta foi 
lançada: o Belo Natal, a próxi-
ma iniciativa do poder munici-
pal, a ser realizado em dezem-
bro deste ano.
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O verão está chegando, 
as temperaturas começam a 
aumentar e nós trazemos aqui 
para você uma receita esperta 
para os dias quentes.

Uma sobremesa gelada 
que pode ser preparada num 
instante com poucos ingre-
dientes e sem precisar levar 
ao fogo.

A receita que vamos lhe 
ensinar é a do pudim gelado 
em que os ingredientes são 
todos misturados no liquidi-
ficador.

Pudim gelado 
de liquidificador
O que você vai precisar
1 lata de leite condensado
2 caixas de creme leite
1/2 xícara leite morno

Uma equipe liderada por 
pesquisadores da Universida-
de de Leeds, no Reino Unido, 
analisou a tabela nutricional 
de mais de 900 produtos e 
concluiu que muitos são feitos 
com uma grande quantidade 
de açúcar. Isso inclui até mes-
mo aqueles classificados como 
orgânicos.

Em alguns casos, os io-
gurtes superam até mesmo 
refrigerantes na quantidade 
de açúcar usada na fabricação. 
Somente os iogurtes naturais e 
do estilo grego foram conside-
rados produtos com baixo teor 
desse ingrediente.

A divulgação do estudo 
ocorre no mesmo momento em 
que o Ministério da Saúde bra-
sileiro negocia um acordo com 
a indústria de alimentos para 

Pudim gelado mais prático 
do mundo: sem ovo, com cinco 
ingredientes e não vai ao forno

1 sachê de gelatina sem 
sabor

10 colheres de açúcar

O que fazer
Preparar uma calda de 

caramelo com o açúcar e colo-
car na forma de pudim

Bater o creme de leite e o 
leite condensado no liquidifi-
cador

Dissolver a gelatina no 
leite e acrescentar à mistura 
do liquidificador

Bater por 5 minutos e a 
seguir colocar na forma em 
cima da calda

Levar ao freezer ou con-
gelador por 2 horas no míni-
mo

Para tirar o pudim da for-
ma, esquentar rapidamente a 
forma na boca do fogão

O perigo que o iogurte esconde
reduzir o açúcar em produtos 
industrializados, entre eles os 
iogurtes.

O consumo em excesso de 

açúcar é comum entre brasilei-
ros e está associado um maior 
risco de doenças crônicas não 
transmissíveis, como diabetes.

O enxofre é um mine-
ral natural conhecido por 
suas qualidades de cura para 
a pele, unhas e cabelos. Que 
tal, então, usar sabonete de 
enxofre? Usá-lo em adequa-
damente pode ser altamente 
benéfico para o alívio de sin-
tomas de inflamações e alguns 
problemas de pele.

Auxilia na desintoxicação 
da pele e do couro cabeludo. 
Ajuda a tratar doenças de 
pele.

As capacidades desinfe-
tantes do sabonete de enxofre 
ajudam no combate às bac-
térias nos casos de doenças 
como dermatite seborreica, 
acne, foliculite e psoríase. 
O sabonete ajuda a secar a 
pele, eliminando as bactérias 
e higienizando, e em segui-
da pode ser utilizado o tra-
tamento recomendado pelo 
médico.

Regeneração da pele
O combate às bactérias 

ajuda a estimular o proces-
so de regeneração natural da 
pele afetada ou não por doen-

Para que serve sabonete de enxofre?
Devido ao poder de cura, o sabonete de enxofre um dos produtos para a saúde da pele mais recomendados pelos médicos

ças.

Reduz e combate 
as inflamações
Por ser um poderoso de-

sinfetante, o sabonete de en-
xofre tem um grande papel 
na saúde da pele no que diz 
respeito às inflamações do te-
cido.

Limpeza profunda
O sabonete de enxofre 

efetua uma ação esfoliante, 
fazendo uma limpeza profun-
da na pele capaz de remover 
a oleosidade e retirar células 
mortas.

Cravos e espinhas
O uso desse sabonete aju-

da a secar cravos e espinhas 
devido a sua capacidade de-
sinfetante, reduzindo a mani-
festação deles.

Como e quando usar
Você pode usufruir dos 

benefícios do sabonete de en-
xofre aplicando-o na pele dia-
riamente. Ele também pode 

ser utilizado no couro cabe-
ludo se você achar necessário, 
mas esteja atento à textura 
da sua pele.

Se a pele ficar muito 
seca, utilize-o com um inter-
valo de um dia entre as apli-
cações ou até mesmo uma 
vez por semana, dessa forma 
você não sobrepõe a dose ne-
cessária para o seu tipo de 
pele.

Como fazer 
sabonete de 
enxofre caseiro
Fazer esse sabonete em 

casa é muito simples e leva 
ingredientes bem acessíveis. 
É importante aplicar um óleo 
natural de sua preferência na 
receita para que ele evite o 
ressecamento da pele. Entre 
esses óleos você pode optar 
pelo óleo de coco, óleo de rí-

cino, azeite de oliva, óleo de 
amêndoas e muitos outros.

Ingredientes
Sabonete de glicerina 

branca: 300 gramas;
Enxofre em pó: 2 colhe-

res de sopa;
Óleo de sua preferência: 

1 colher de sopa;
Óleo essencial de sua 

preferência: 5 a 10 gotas;
Corante: opcional.

Modo de preparo
Para começar a preparar 

o sabonete de enxofre casei-
ro, corte o sabonete de gli-
cerina em pequenos pedaços 
e coloque em um recipiente 
que possa ser levado ao mi-
cro-ondas.

Aqueça no micro-ondas 
até que a glicerina esteja 

completamente líquida, fa-
zendo pausas a cada 30 se-
gundos para verificar. Não 
deixe aquecer mais que o ne-
cessário.

Retire o conteúdo do mi-
cro-ondas e acrescente o en-
xofre em pó. Mexa bem até 
que não haja nem um grumi-
nho e esteja bem dissolvido.

Adicione o óleo e algu-
mas gotas do óleo essencial, 
misturando bem. Acrescente 
também o corante se achar 
necessário.

Despeje o conteúdo em 
pequenas formas individuais 
e deixe que o sabonete de en-
xofre seque

Em temperatura am-
biente por um dia completo.

Quando estiver comple-
tamente seco e duro, retire 
das formas e já pode começar 
a utilizar.
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Neste Natal você pode ino-
var e criar uma decoração dife-
rente usando  apenas pequenos 
aquários.

Três tamanhos diferentes 
de vasinhos redondos 9 encon-
trados em lojas de 1,99 e um 

Esta é uma receita que 
elimina os fungos sem pie-
dade. Pode acreditar! Tudo 
porque na sua composição há 
poderosos antifúngicos.

O resultado não demora 
a aparecer. E você vai gastar 
muito pouco para produzir 
este potente remédio. São 
apenas três ingredientes. 
Anote, faça e comprove.

Ingredientes
Álcool 70%
água oxigenada 10 volu-

mes

Receita caseira para eliminar 
fungos dos pés e unhas

Vinagre branco

Modo de preparo
Misture em partes iguais 

Álcool e água oxigenada 10 
volumes. Depois adicione um 
pouco de Vinagre branco e 
mexa bem. Aplique com um 
pedaço de algodão nas unhas 
infectadas e deixe agir por 15 
minutos.

Depois, lave com bastan-
te água e enxugue bem. Faça 
esta aplicação duas vezes por 
dia até ficar livre do proble-
ma.

Uma decoração diferente
pouco de imaginação.e você terá 
um lindo boneco de neve mágico.

Um pouco de bolinhas de 
isopor no fundo do vaso, uns en-
feites de natal e... pronto!

Pesquisamos algumas ima-
gens para você se inspirar.

As fibras do milho atu-
am principalmente no siste-
ma urinário, mas oferecem 
benefícios à outras partes do 
corpo, mantendo a saúde em 
equilíbrio.

Tratamento de infec-
ção urinária

Um dos benefícios mais 
conhecidos do cabelo do mi-
lho é no tratamento de infec-
ção urinária. Ele atua como 
anti-inflamatório, criando 
uma espécie de revestimento 
no trato urinário, protegendo 
contra as irritações que cau-
sam a inflamação. Também 
atua como diurético, estimu-
lando a eliminação da urina, o 
que acaba contribuindo para 
a eliminação da inflamação.

Efeito diurético
Como mencionado acima, 

outro bom efeito das fibras do 
milho é a sua ação diurética, 
que vai além do tratamen-
to da infecção urinária. Esse 
efeito também ajuda a eli-
minar os líquidos retidos no 
corpo, que causam inchaço e 
desconforto. Sendo assim, é 
um bom aliado dentro de uma 
dieta de emagrecimento, mas 
deve-se cuidar com o excesso 
para não causar desidratação.

Ajuda a eliminar pe-
dras nos rins

Ainda relacionado ao 
efeito diurético da fibra de 
milho, ao estimular elimi-
nação da urina, também 
está ajudando a melhorar o 
funcionamento dos rins e a 
mandar embora os pequenos 
cálculos que podem crescer e 
causar muita dor.

Estimula a coagula-
ção do sangue

A vitamina K presente 
no cabelo do milho contribui 
com o processo de coagula-
ção do sangue que é essencial 

Cabelo de milho: conheça os benefícios para a saúde
Veja como usar essa parte do milho que muita gente descarta

para prevenir hemorragias ou 
sangramentos contínuos no 
caso de uma pancada ou cor-
te.

Atua no controle da 
pressão arterial

Além de manter uma 
dieta saudável, sem excesso 
de sal, açúcar nem gorduras 
trans dos alimentos indus-
trializados, tomar o chá de 
cabelo de milho vai contribuir 
para manter a pressão arte-
rial equilibrada.

Contribui com o con-
trole de glicose no san-
gue

A função das fibras do 
milho no controle da glicose 
no sangue está no fato de ele 
contribuir com a produção de 
insulina, que é a responsável 
pela distribuição correta da 
glicose, evitando seu acúmulo 
e efeitos colaterais.

Fortalecimento do 
sistema imunológico

Para evitar qualquer tipo 
de doença, o melhor é agir na 
raiz da prevenção. No caso do 
corpo humano, o sistema imu-
nológico precisa estar bem 
preparado, com muitos anti-
corpos, para impedir o ataque 
de vírus, fungos e bactérias. 
Por ser rico em vitamina C, 
que atua nessa formação de 
anticorpos, o cabelo de milho 
é ótimo para o fortalecimento 
do sistema imunológico.

Como usar cabelo de 
milho?

O cabelo do milho pode 
ser usado fresco, se você ti-
ver acesso a espigas de milho 
ainda fechadas, ou pode com-
prar em saquinhos nas lojas 
de produtos naturais. As duas 
formas vão oferecer os bene-
fícios à saúde, mas claro que 
quanto mais fresco melhor. O 

que você vai fazer com ele é o 
chá. Veja duas opções:

Chá de cabelo de mi-
lho com limão

Uma das formas de uso é 
fazer um chá com limão para 
contribuir com o tratamento 
de problemas inflamatórios, 
fortalecendo o sistema imu-
nológico, já que o limão é 
outra rica fonte de vitamina 
C. Só precisa fazer o chá nor-
malmente, fervendo um pou-
co de água e depois deixando 
em infusão com um pequeno 
punhado de fibras de milho. 
No final adicione o suco de li-
mão e beba na hora.

Chá de cabelo de mi-
lho com mel

Como o chá é a principal 
forma de consumo das fibras 
de milho, há muitas opções 
de preparo. A versão com mel 
também é boa para aliviar as 
inflamações por causa da ação 
anti-inflamatórias do mel. O 
processo é o mesmo para fa-
zer o chá que leva limão.

Contraindicações e 
cuidados a ter

As contraindicações do 
uso do chá existem. Ele não 
deve ser consumido por ges-
tantes e lactantes, nem por 
homens que estejam com in-
flamação na próstata e, por 
conta disso, com dificuldade 
de urinar. Nesses casos o chá 
só deve ser usado com reco-
mendação do médico.

Por fim, o uso deve ser 
equilibrado, consumindo no 
máximo 3 xícaras ao dia, no 
caso de tratamento de al-
gum problema urinário, por 
exemplo. A razão é que, por 
ser diurético, pode levar à de-
sidratação. Então, enquanto 
estiver fazendo uso, deve be-
ber bastante água ao longo do 
dia.
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A quantidade considera-
da eficaz é de 40 gramas.

Comer queijo todos os 
dias pode ajudar a prevenir 
ataques cardíacos e acidentes 
vasculares cerebrais. Isto é o 
que diz um estudo feito pelo 
cientista Li-Qiang Qin, da 
Universidade de Soochow, na 
China.

O artigo se baseou na 
revisão de 15 pesquisas pu-
blicadas, que analisaram um 
total de 200 mil pessoas, to-
das saudáveis e cuja saúde foi 
monitorada, em média, por 
dez anos.

De acordo com os dados, 
as pessoas que rotineiramen-

Quem se movimenta mui-
to durante o dia acaba sofren-
do mais, é o caso de atletas e 
profissionais que trabalham 
em pé ou carregando peso. 
Uma das melhores formas en-
contradas de recuperar a car-
tilagem do joelho e quadril é 
consumir hortelã.

A hortelã é uma erva aro-
mática que pode ser usada na 
culinária e para fins medici-
nais porque possui ação an-
tiespasmódica e analgésica.

Trouxemos para você 
uma receita de chá de hortelã, 
que vai ajudar a aliviar as do-
res na região do joelho e qua-
dril. Lembramos que esse tra-
tamento é caseiro e natural, o 
ideal também é procurar uma 
orientação médica. Veja a re-
ceita:

Ingredientes
1 colher (sopa) de hortelã 

seca;
1 colher (sopa) de tomilho 

seco;
1 colher (sopa) de sálvia 

Comer queijo diariamente 
ajuda a prevenir infarto

te comem queijo têm um ris-
co 18% menor de desenvolver 
doenças cardiovasculares, 
14% menor de ter ataque 
cardíaco e 10% menor de so-
frer acidente vascular cere-
bral, do que aqueles que não 
consomem queijo. A “dose” 
considerada mais eficaz é de 
cerca de 40 gramas por dia. A 
pesquisa, publicada na revista 
“European Journal of Nutri-
tion”, concluiu que o queijo 
sempre foi apontado como 
um “perigo” para a saúde do 
coração devido ao seu teor de 
gorduras saturadas. Mas vá-
rios estudos nos últimos anos 
comprovaram o contrário.

Hortelã para recuperar a 
cartilagem dos joelhos e quadril

seca;
1 colher (sopa) de alecrim 

seco;
1 litro de água.

Preparo
Ferva a água em uma 

panela e depois adicione as 
ervas. Após colocar as ervas 
deixe ferver por mais cinco 
minutos.

Desligue o fogo e deixe 
em descanso por 15 minutos. 
Você pode adicionar mel se 
desejar, para deixar a bebida 
com mais sabor. Armazenar a 
bebida na geladeira.

Beba sua xicaras por dia, 
sendo que a primeira tem 
que ser consumida ainda pela 
manhã em jejum e a segunda 
antes de dormir. Siga esse ro-
tina por três semana.

Você vai notar que os jo-
elhos se fortalecerão e dei-
xarão de doer. Também vai 
sentir uma melhora sensível 
no quadril.

Existem excelentes bál-
samos para ajudar a desobs-
truir as vias aéreas em casos 
de resfriados e constipações.

Um dos mais conhecidos 
é o Vick VapoRub, cuja mis-
tura é alívio certo para quem 
está temporariamente com 
problemas respiratórios.

Além de eficiente, o Vick 
também é barato e está aces-
sível à maioria das pessoas. A 
dificuldade em utilizar o pro-
duto, contudo, está em alguns 
componentes que podem dar 
alergia a algumas pessoas.

Para quem quer uma al-
ternativa eficiente e igual-
mente saudável na hora de 
manter as vias aéreas livres, 
uma mistura caseira pode ser 
a solução.

Use a mistura à noite e vai 
perceber sensível melhora nos 

Aprenda a receita do Vick VapoRub caseiro
casos de resfriados e gripes.

Ingredientes
Azeite: 60 ml
Cera de abelha: 2 colhe-

res de chá
Óleo de eucalipto: 25 go-

tas
Óleo de alecrim: 20 gotas
Óleo de lavanda: 10 gotas

Modo de preparar
Em uma panela, aqueça a 

cera de abelha;
Com uma colher de pau 

para mexer, não pare de me-
xer;

Depois que derreter, des-
ligue o fogo;

Adicione os óleos, uma 
gota de cada vez;

Coloque a mistura em re-
cipientes pequenos e limpos

Use após endurecer

O sal é muito importante 
para a conservação de alimen-
tos e para realçar o sabor. Em 
excesso, contudo, esse tempe-
ro pode levar a problemas de 

Receita de sal caseiro simples
O tempero vai ficar ainda mais saboroso

saúde como retenção de líqui-
dos e hipertensão.

É possível continuar a 
usufruir do sabor do sal sem 
exageros e, o melhor, deixan-

do que fique mais gostoso.
Realce o sabor de suas 

receitas com essa combinação 
de sal e ervas.

Ingredientes
Alecrim: 1 colher de sopa
Salsa desidratada: 1 co-

lher de sopa
Manjericão: 1 colher de 

sopa
Orégano: 1 colher de sopa
Sal light: 1/2 xícara

Modo de preparar
Bata todos os ingredien-

tes do liquidificador ou em 
um mixer até que fiquem bas-
tante triturados

Coloque em um vidro hi-
gienizado

Use por até três semanas 
e depois refaça a mistura


