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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
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O prazo da declaração 
de rebanho é até dia 30 de 
abril. Basta comparecer ao 
posto da inspetoria veteri-

nária de Monte Belo do Sul, 
no prédio da prefeitura e le-
var junto o talão do produ-
tor rural.

Declaração de 
rebanho prazo final

Para quem se interes-
sar,estão abertas as inscrições 
para ocurso de operação e ma-
nutenção de motosserra que 
acontece de 15 a 18 de maio 

Curso de manutenção 
e operação de  motosserra

nos turnos da manhã à tarde.
Os interessados podem 

inscrever-se na sede da pre-
feitura, ou pelo fone 3457 
2050.

No entardecer de 17 de 
fevereiro de 1992, no mu-
nicípio de Angicos, na ca-
atinga do Rio Grande do 
Norte, depois de uma chuva 
fraca durante o dia, o casal 
de pesquisadores do Insti-
tuto Butantan Carlos Jared 
e Marta Maria Antoniazzi 
presenciou um fato bizarro: 
sapos começaram a brotar 
aos borbotões do chão are-
noso.

Saltando a esmo, davam 
a impressão de estar à pro-
cura de poças d’água para se 
alimentar e acasalar.

Começava ali um lon-
go trabalho de pesquisa 
dos dois, que se estende há 
quase três décadas, para en-

Os sapos ficam enterrados na areia 
sem comer por mais de dois anos

tender um comportamento 
animal pouco conhecido - 
pelo menos do público leigo: 
a estivação. Trata-se de um 
fenômeno semelhante à co-
nhecida hibernação, só que 
causado pelo calor e a seca 
em vez do frio.

Assim como os animais 
que hibernam - dos quais os 
ursos são os mais famosos -, 
os que estivam reduzem suas 
atividades metabólicas por 
um longo período, podendo 
chegar a mais de dois anos 
em algumas espécies.

De acordo com ele, aos 
olhos de uma pessoa leiga, 
poderia parecer improvável 
que qualquer anfíbio, tipi-
camente conhecidos por sua 

dependência de locais úmi-
dos e com maior disponibili-
dade de água, pudesse viver 
na caatinga.

“Contudo, existem rela-
tos já há bastante tempo da 
ocorrência de anuros nesse 
bioma, e nosso trabalho foi 
no intuito de explorar as ca-
raterísticas que permitiam 
tal modo de vida”, explica. 
Apesar das condições adver-
sas, há mais de 40 espécies 
de anfíbios nesse bioma.

Durante a seca, para se 
defender da desidratação, os 
animais se enterram ou pro-
curam micro-habitats, onde 
exista umidade e a tempera-
tura se mantenha mais fria 
em relação ao meio ambiente

Além disso, embora fi-
quem enterrados na areia, 
numa profundidade que 
pode chegar até 1,80 m, ao 
serem encontrados e toca-
dos, eles saltam de imediato, 
mostrando que seus múscu-
los não se atrofiam durante a 
estivações.

Outras funções de seus 
metabolismos sofrem alte-
rações, no entanto. Durante 
a estivação, o estômago dos 
anfíbios permanece vazio, o 
intestino encolhe e os ová-
rios das fêmeas ficam cheios, 
prontos para liberar os óvu-
los assim que chova
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A Escola municipal Ro-
man Ross desenvolveu ativi-
dades especiais com alunos 
em comemoração à semana 
do Município> Entre as ativi-
dades com os alunos  teve pas-
seio para conhecer os capitéis 
que fazem parte da história 
do município. além de pesqui-
sas, entrevistas, confecção de 
painéis, exposição de objetos 
antigos para entender melhor 
a cultura dos antepassados 
além da deliciosa “colacion”.

Alunos vivenciam história dos antepassados

De três de abril a três de 
maio estão abertas as inscri-
ções para cinco vagas de con-
selheiro tutelar e cinco vagas 
para suplentes.

Mais informações pelo 
fone 3457 2050 , ou no edital 
que está no Portal da Trans-
parência da Prefeitura de 
Monte Belo do Sul

Abertas as inscrições para 
o Conselho Tutelar em Bento

No dia cinco de abril, o 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Ce-
denir Postal,  esteve, na sede 
da RGE,em Caxias do Sul,  
juntamente  com demais 
presidentes e representantes 
de sindicatos rurais e agri-
cultores familiares da regio-
nal serra para uma audiência 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais cobra providências da RGE

pública com o Procon RS .
O objetivo do encon-

tro foi cobrar da empresa 
concessionária melhorias 
no fornecimento da ener-
gia elétrica, como roçadas e 
trocas de postes e também o 
imediato restabelecimento 
nos casos de falta de ener-
gia.
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Quem entrar na cidade 
de Monte Belo do Sul vai 
ficar encantado com o tra-
balho de embelezamento 
da praça padre José Ferlin, 
realizado pelo Grupo de 

Praça revitalizada para Páscoa
Voluntárias com a ajuda da  
Secretaria de Educação.

Com muito carinho, o 
grupo reutilizou materiais 
e deixou a praça mais linda 
para a chegada da Páscoa.
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Como preparar esse doce 
em uma receita simples, ou-
tra com chocolate, uma mais 
saudável e outra com leite 
em pó

Receita simples
Essa primeira versão 

leva ingredientes bem sim-
ples, que você encontra no 
mercado ou em lojas de ali-
mentos por atacado, como a 
glucose de milho.

Ingredientes
Água: 200 ml; Clara: 2 

unidades; Extrato de bauni-
lha: 1 colher (chá); Açúcar: 2 
xícaras (chá); Glucose de mi-
lho: 1 colher (sopa); Gelatina 
em pó sem sabor: 2 pacotes; 
Corante alimentício: a gosto.

 
Modo de preparo
O primeiro passo é fazer 

um caramelo. Leve ao fogo a 
água, o açúcar e a glucose. 
Mexa até que tudo se dissol-
va. Quando estiver homogê-
neo, mantenha no fogo, mas 
sem mexer. Espere até que 
fique em ponto de bala, pu-
xando bastante;

Bata as claras em neve 
até ficarem bem branqui-
nhas e firmes. Quando o 
caramelo estiver pronto, já 
colocando aos poucos na ba-
tedeira para bater e mistu-
rar com as claras;

Dissolva a gelatina, mis-
ture a baunilha e coloque 
essa mistura também na ba-
tedeira para bater tudo jun-
to. No final, com tudo bem 
homogêneo, coloque um 
pouco do corante e bata mais 
um pouco só para misturar;

Transfira a mistura para 
uma travessa e coloque na 
geladeira. Quando estiver 
firme, corte em pedaços e já 
pode comer.

Com chocolate
Essa é uma receita de 

marshmallow para servir 
como sobremesa. Você vai 
fazer uma ganache, um me-
rengue suíço e um praliné 
de pistache, misturar tudo e 
deixar gelar. Veja o que vai 
precisar.

Ingredientes
Chocolate 50% cacau: 

300 gramas; Clara de ovo: ½ 
xícara (chá); Pistache: 110 
gramas tostado e triturado; 
Creme de leite: 200 ml; Ras-
pas de limão: a gosto; Es-
sência de baunilha: 1 colher 
(chá).

Quatro receitas de como fazer marshmallow

Modo de preparo
Comece pela ganache. 

Coloque o chocolate em 
pedaços para derreter no 
micro-ondas ou em banho-
-maria. Depois de derretido, 
misture o creme de leite até 
ficar bem cremoso e homogê-
neo. Reserve;

Faça o merengue suí-
ço, que é o corpo do mar-
shmallow. Misture a clara 
com 1 xícara de açúcar. Leve 
ao fogo médio até o açúcar 
derreter. Tem que ser rápido 
para que as claras não cozi-
nhem. Coloque a mistura na 
batedeira e deixe bater até 
ficar um merengue branco e 
com picos firmes. Reserve;

Para o praliné, derre-
ta uma xícara de açúcar em 
uma panela para formar um 
caramelo. Adicione os pis-
taches triturados. Derrame 
essa mistura em uma super-
fície de mármore ou granito, 
bem limpa e untada, e deixe 
esfriar;

Misture o merengue com 
a ganache, quebre o praliné 
solidificado em pedaços e use 
para decorar. Leve a sobre-
mesa para geladeira até ficar 
consistente e depois é só se 
deliciar.

De leite em pó
Se você gosta de colocar 

leite em pó em todas as recei-
tas doces possíveis, vai gostar 
dessa versão de marshmallow 
com sabor de leite em pó, 
bem fácil de fazer.

Ingredientes
Açúcar: 2 copos; Bauni-

lha: 5 gotas; Claras: 4 unida-
des; Leite em pó: 6 colheres 
(sopa); Sal: 1 pitadinha.

Modo de preparo
Na batedeira, bata as cla-

ras em neve;
No fogo, coloque o açúcar 

e a água até ferver e engros-
sar um pouco;

Coloque a calda dentro 
da bacia com as claras bati-
das, aos poucos, junto com o 
sal e a baunilha. Bata por 15 
minutos;

Desligue a batedeira e 
misture o leite em pó com 
uma colher. Transfira para 
uma tigela e leve para ge-
lar até que atinja o ponto de 
marshmallows.

Receita saudável
Essa receita vai surpre-

ender e fará você se per-
guntar por que alguma vez 
comprou marshmallows in-
dustrializados.

Ingredientes
Gelatina sem sabor: 1 ½ 

colher (sopa); Água fria: ½ 
xícara (chá); Mel: ½ xícara 
(chá); Sal: 1 pitada; Essência 
de baunilha: ½ colher (chá).

Modo de preparo
Unte com óleo de coco 

uma forma de pão. Em segui-
da, cubra com papel mantei-
ga (o suficiente para sobrar 
para os lados). Unte o papel 
manteiga;

Coloque ¼ de xícara de 
água em uma tigela e polvilhe 
a gelatina sobre a água. Mexa 
e reserve;

Em uma panela pequena, 
coloque o mel, o sal e o outro 
¼ de xícara de água. Aqueça 
em fogo médio e depois, com 
um termômetro culinário, 
deixe a temperatura chegar a 
240ºC. Retire do fogo assim 

A Blue Java mais conhe-
cida como “banana sorvete” 
é mesma uma fruta curiosa. 
Resistente ao frio e a ventos 
castigantes, sua árvore pode 
chegar a 6 metros de altura.

Com frutas que variam 
entre 18 a 23 centímetros de 
comprimento, a banana cha-
ma a atenção pela cor azul 
prateada quando os frutos 
ainda não estão maduros, e 
todos que a provam nessa eta-
pa dizem que quanto menos 
madura, melhor ela é. Sua 
característica marcante é a 
textura de sorvete com sabor 

e aroma de baunilha, podendo 
ser consumida tanto crua ou 
cozida.

Ela é ainda famosa por 
poder ser ingrediente prin-
cipal de salgados, inclusive 
coxinhas. Seria uma coxinha 
azul?

Originária da Índia, a 
futa hoje é encontrada apenas 
no Havaí e Américas do Sul e 
Central, não havendo registro 
de cultivo da banana azul no 
Brasil. Não vemos a hora des-
sa bizarra fruta chegar ao país 
e quem sabe cair no gosto do 
povo!

Banana azul? Conheça a 
fruta com textura de sorvete 
e sabor de baunilha

que chegar na temperatura 
certa;

Usando uma batedeira 
em velocidade baixa, bata 
essa mistura quente na gela-
tina que estava reservada;

Depois de misturar bem, 
adicione a baunilha e aumen-
te para a velocidade alta. Bata 

por 12 a 15 minutos;
Despeje na forma de pão 

e deixe descansar descoberto 
por 4 a 12 horas para secar. 
Normalmente fica perfeito 
deixado da noite para o dia. 
No dia seguinte, corte em 
quadrados e sirva.

Fonte: Dicas online
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Ingredientes
9 xícaras de chá de ma-

mão verde com casca ralado 
ou picado em cubinhos pe-
queninos

2 xícaras de chá de água
7 xícaras de chá de açúcar 

cristal
3 paus de canela
200 gramas de coco seco 

ralado
5 cravos

Modo de preparo
Coloque o mamão de mo-

lho em água por mais ou me-
nos 8 horas e em seguida en-

Antes de tudo, é impor-
tante lembrar que as formi-
gas são muito gulosas, e co-
mem de tudo, então é muito 
importante manter a casa 
limpa, evitando deixar restos 
de comida espalhados, lixos 
muito cheios ou louças sujas.

Cravo, canela e louro
Recomendamos que se 

coloque a canela, o cravo ou 
o louro em saquinhos feitos 
com uma meia-calça velha. 
Eles devem ser espalhados 
pela casa nos lugares onde 
as formigas costumam pas-
sear, e devem ser trocados a 
cada duas semanas para que o 
cheiro permaneça forte.

Óleos essenciais 

xaguar varias vez ate que sair 
o amargo escorra bem.

Em uma panela com fogo 
alto, misture bem a água res-
tante, a canela, o açúcar, o 
coco, o cravo e o mamão e dei-
xe ferver.

Agora em fogo bem bai-
xinho, cozinhe a mistura até 
o mamão ficar bem molinho, 
aproximadamente 40 minu-
tos.

Obs: Esse doce deve ser 
servido gelado.

Uma dica é combiná-lo 
com uma fatia de queijo mi-
nas ao servir.

Ninguém resiste um delicioso 
doce de mamão verde!

Como acabar com as formigas em casa e na horta 
de cravo ou 
hortelã pimenta
Os óleos essenciais geral-

mente são feitos com folhas 
ou pétalas secas, das quais 
suas essências são extraídas. 
Podem ser comprados em far-
mácias ou lojas de produtos 
naturais.

Por serem essências, pos-
suem odor forte e desagradá-
vel para os insetos. Recomen-
da-se que se borrife um pouco 
dos óleos nas superfícies onde 
as formigas costumam trilhar, 
como bordas, janelas, pisos ou 
portas. O processo deve ser 
feito de 3 a 4 dias, deixando 
os ambientes perfumados.

Vaselina
O uso da vaselina é re-

comendado por conta de sua 
consistência. Deve ser usado 
em pequena quantidade nas 
bordas de recipientes, potes, 
ou áreas específicas nas quais 
as formigas costumam tri-
lhar. Ela é útil para afastar as 
formigas nas pequenas áreas.

Alfazema e cânfora
Em lugares fechados 

como armários e gavetas, 
pode-se colocar as folhas de 
cânfora ou alfazema, seu odor 
afasta as formigas, perfuma o 
espaço e as roupas.

Misturas líquidas para 
usar com borrifador

Farinha de 
milho com vinagre
Para espaços grandes e 

fechados, muitas vezes é me-
lhor afastar as formigas com 
líquidos que não ocupem es-
paços. 

Para fazer a mistura de 
farinha de milho e vinagre, é 
necessário adicionar 1 colher 
de chá de farinha de milho e 
2 de sopa de vinagre, pode-
-se diluir um pouco a mistura 
com mais 1 colher de água. 
Colocar a mistura no borrifa-
dor e espalhar pelo ambiente.

Vinagre e detergente
As proporções da mistu-

ra são as seguintes: ½ copo 
de água, 2 colheres de de-
tergente biodegradável, 2 de 
vinagre (recomenda-se o uso 
de vinagre branco, mas não é 
essencial.) Borrifar a mistura 
nos pisos limpos.

Suco de Limão
Pode-se usar a quantida-

de de limão que quiser, mas é 
melhor fazer com 1 ou 2 li-

mões com um pouco de água, 
para que a mistura seja refei-
ta, mantendo a frescura e o 
odor. Quando pronto, borri-
far em frestas e bordascomo 
portas e janelas.

Detergente
Em um copo de 200 ml, 

acrescente metade de água e 
metade de detergente biode-
gradável. Coloque o conteúdo 
em um borrifador, e aplique 
nos cantos, frestas e outros 
possíveis espaços onde possa 
haver caminhos de formiga.

Algumas das dicas po-
dem ser usadas tanto no jar-
dim, quanto na casa, como:

Casca de limão, 
laranja ou pepino
O aroma das cascas es-

panta as formigas tempora-
riamente, mas elas devem ser 
trocadas a cada semana, pois 
perdem seu frescor. As cascas 
podem ser espalhadas pelos 
cantos da casa ou do jardim

Pimenta
A pimenta não é ardida só 

pra gente! As formigas tam-
bém não aguentam seu calor, 
então ela pode ser espalhada 
na casa depois de estar limpa, 
ou pelo jardim nos lugares 
onde as formigas fazem suas 
trilhas e perto das plantas. É 
bom usar pimenta em pó, mas 
não obrigatório.

Como acabar com as 
formigas no jardim
Antes de tudo, gostaria 

de dar uma dica muito im-
portante: no caso do combate 
às formigas direto na terra, 
não é recomendado o uso de 
sal e vinagre, pois prejudica 

o crescimento das plantas e a 
qualidade da terra.

Barreiras físicas
Para afastar as formigas 

das árvores e das plantas, a 
barreira física é muito eficaz, 
pois impede que as formigas 
cheguem às folhas e flores. 

A técnica é a seguinte: 
use um material circular um 
pouco maior que a área que 
quer proteger, como baldes, 
sobras de cano de esgoto, en-
tre outros, e coloque a esfera 
no lugar requerido, cortando 
o fundo e lateral para encai-
xar no entorno da planta ou 
árvore. Enterre um pouco 
abaixo da terra o material 
circular, usado, aproximada-
mente 1 cm.

Plantio de hortelã, 
batata-doce, salsa, 
cenoura, mamona 
e gergelim preto
Se o problemas com as 

formigas for direto na terra, 
é muito importante cuidar 
bem do espaço. Pode-se fa-
zer uma cerca viva com uma 
variedade enorme de plantas 
para evitar pequenas infes-
tações de formiga, tais como 
hortelã, batata-doce, salsa, 
cenoura, mamona e gergelim 
preto.

Talco ou Cal
O pó deve ser espalhado 

perto das plantas, ou do for-
migueiro, o que deve espan-
tar as formigas.

Borra de café
A borra do café usado 

(não solúvel) ou os grãos tri-
turados, além de nutrirem a 
terra, afastam as formigas.



Jornal Tuiuty - 04 de Julho de 2017

8 Jornal Monte Belo - 09 de abril de 2019

Ingredientes
2 xícaras (chá) de 
arroz cozido
2 ovos
2 colheres (sopa) de 
farinha de trigo
3 colheres (sopa) de 
queijo ralado
Salsa e cebolinha a gosto
Sal e pimenta a gosto

Antes de jogar a borra do 
café na compostagem ou no 
lixo, saiba que ela poderia ser 
útil para a limpeza ecológica 
da casa.

Antes de usá-la, lem-
bre-se sempre de distribuir 
a borra de café em um pires, 
deixando-a secar ao ar até 
que vire “pó”.

Veja abaixo tantas utili-
dades que a borra de café tem 
para a limpeza da casa:

Limpar as 
superfícies 
resistentes
Para remover manchas e 

sujeiras difíceis das superfí-
cies laváveis e resistentes da 
casa, você pode usar a borra 
de café. Polvilhe a borra em 
uma esponja já umedecida 
com um pouco de detergente 
liquido natural, transforman-
do-o em um produto abrasivo 
de limpeza.

Lavar panelas, 

Óleo para untar a forma

Modo de preparo
Misture todos ingredien-

tes.
Forme com a colher boli-

nhas e coloque em uma forma 
untada.

Deixe assar por 30 minu-
tos. Sirva em seguida.

Receita de bolinho de arroz de forno

Como limpar a casa com borra de café
pratos e o fogão
Também neste neste caso 

a borra funciona como um 
abrasivo para limpar a louça 
que ficou com a sujeira seca 
e difícil, facilitando a sua re-
moção.

Desodorizar 
a geladeira
Um truque antigo e mui-

to útil é usar a borra de café 
como desodorante para o fri-
gorífico, bem como em outras 
partes da casa, como a adega, 
a despensa ou a sapateira. 
Deixe secar a borra de café 
até que vire de novo pó, des-
peje-a em um copo ou em um 
pequeno recipiente sem tam-
pa e guarde-a na porta da ge-
ladeira para evitar a formação 
de maus cheiros.

Remover arranhões 
de móveis
Uma pequena dica para 

quem tem de lidar com mó-
veis de madeira escura e ja-

nelas onde se formaram arra-
nhões. Neste caso, você pode 
tentar usar a borra de café 
misturada com água para ob-
ter um corante natural com 
o qual possa limpar os arra-
nhões usando um pincel fino 
para escurecer a madeira e 
disfarçar os arranhões. Você 
também pode aplicar a borra 
sobre os arranhões do mobili-
ário, usando um cotonete.

Evitar odores 
desagradáveis 
nos ralos
O café, como sabemos, 

tem o poder de remover e 
evitar odores desagradáveis. 
Neste caso, a sugestão é di-
luir a borra do café na água e 
despejá-la de vez em quando 
ao longo dos ralos, drenos de 
pias e vasos sanitários para 
deter a formação de maus 
cheiros. Utilize pequenas 
quantidade de borras de café 
em água abundante, a fim de 
não entupir os tubos.

Desodorizar a caixa 
de areia do gato
Se o seu gato sentir o 

cheiro do café e não se impor-
tar, você pode usar a borra de 
café seca para polvilhar o fun-
do da caixa de areia do gato 
para prevenir e combater a 
formação de odores desagra-
dáveis. Verifique se o gato 
aprecia a novidade antes de 
usá-la, porque gatos não cos-
tumam gostar de odores. No 
caso do gato estranhar, veja 
abaixo como limpar a sua cai-
xinha de uma forma natural.

Shampoo de cenoura caseiro para cabelos perfeitos
Você já deve ter ouvido 

falar que comer cenoura faz 
bem para a visão e é verdade, 
especialmente por causa da 
grande quantidade de vita-
mina A presente nesse vege-
tal.

Além desse benefício, 
a cenoura também faz bem 
para o cabelo, fornecendo o 
betacaroteno, as vitaminas B, 
C e E, além de diversos mine-
rais como cálcio e fósforo.

Por isso, uma boa manei-
ra de oferecer esses benefí-
cios ao seu cabelo é fazendo 
shampoo de cenoura em casa.

Veja o que vai precisar 
para fazer o seu shampoo.

Ingredientes
Cenoura: 1 unidade;
Água do filtro: 100 mili-

litros; Shampoo para seu tipo 
de cabelo: 300 mililitros.

Modo de preparo 
e utilização
Bata a cenoura com a 

água no liquidificador, de-
pois passe no coador para 
ter apenas a parte total-
mente líquida;

Em um recipiente mis-
ture o shampoo com o suco 
de cenoura;

Devolva a mistura para 
uma embalagem do sham-
poo e aguarde 48 horas 
antes usar;

Quando for lavar o ca-
belo, aplique o shampoo 
no couro cabeludo e faça 
uma massagem com as 
pontas dos dedos. Depois 
enxágue normalmente e 
use seu condicionador de 
costume;

Pode ser usado todas 
as vezes que for lavar seu 
cabelo, mas para isso, evi-

te fazer a mistura do suco 
com um shampoo antirre-
síduos, prefira um normal.

Faz o cabelo 
crescer?
Sim, ele estimula o cres-

cimento dos fios por causa da 
ação conjunta de todas as vi-
taminas presentes no vegetal.

Porém, sozinho ele não 
garante esse resultado. É 
necessário também que você 
mantenha uma rotina de cui-
dados, fazendo seu cronogra-
ma capilar mensal e manten-
do uma alimentação saudável.

Também é importante 
sempre lavar os cabelos com 
água morna, pois a água mui-
to quente resseca os fios e o 
couro cabeludo, atrapalhando 
seu crescimento.

Benefícios da 
cenoura para 
o cabelo
Além de ajudar o cabelo 

a crescer, pois estimula a cir-
culação sanguínea no couro 
cabeludo e fortalece a raiz dos 
fios, esse shampoo traz mais 
benefícios para o cabelo.

Ele também contribui 
com a redução da queda e 
promove uma ação antioxi-
dante que protege as células 
do couro cabeludo e retarda o 
surgimento dos fios brancos 
em muitos casos.

As dicas desse artigo não 
substituem a consulta ao mé-
dico, principalmente em ca-
sos severos de queda dos fios 
ou outros problemas, como a 
caspa.

Lembre-se que cada or-
ganismo é único e pode reagir 
de forma diferente ao men-
cionado. Se notar qualquer 
reação adversa, consulte um 
dermatologista.


