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Luz no fim do túnel: mudanças nos benefícios dos trabalhadores 
rurais propostas pela reforma da Previdência podem ser canceladas

Com o trâmite da Pro-
posta de Emenda Constitu-
cional - PEC 6/19, da refor-
ma da Previdência, surgiram 
diversos questionamentos 
quanto aos reflexos provoca-
dos pela Emenda, dentre os 
principais, estão os ligados 
a aposentadoria rural. Se as 
mudanças propostas forem 
mantidas, milhares de agri-
cultores serão afetados. 

Após muita pressão da 
classe agricultora, represen-
tada pelos Sindicatos Rurais, 
que realizaram atos, abaixo 
assinados, audiências públi-
cas, eventos e manifestações 
contrários à reforma, foram 
apresentados na última se-
mana pelo relator da PEC o 
deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), o parecer sobre 
o texto enviado ao Congresso 
modificando alguns pontos da 
matéria.

O parecer do relator ates-
tou que a aposentadoria dos 
rurais não deve sofrer altera-
ções com a Reforma, manten-
do-se as regras atuais, porém, 
para ter seus efeitos garanti-
dos o texto deverá ser votado 
no Senado e na Câmara, por 
tratar-se de uma PEC são ne-
cessários três quintos do total 
dos votos dos parlamentares, 
ou seja, 49 votos no Senado e 
308 votos na Câmara.

De acordo com o Presi-
dente do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Bento 
Gonçalves, Cedenir Postal 
até que o Relatório não te-
nha sanção presidencial, os 
trabalhadores rurais não des-
cansarão, pois caso a Refor-
ma vigore muitos direitos dos 
trabalhadores rurais serão 
suprimidos “É um cenário 
desastroso para a nossa clas-

se” completa Cedenir.

 Principais alterações 
caso o Congresso aprove a 
PEC sem modificações no 
texto

Atualmente as idades mí-
nimas para que os trabalha-
dores rurais possam requerer 
a aposentadoria são 55 anos 
para as mulheres e 60 anos 
para os homens, com a refor-
ma a idade mínima passa a ser 
60 anos para todos os traba-
lhadores. Na regra de transi-
ção aumentará seis meses por 
ano, em 2019 é 55 anos e em 
2020 será de 55,6 anos e as-
sim sucessivamente até os 60 
anos em 2029.

Altera-se também o tem-
po de contribuição mínima e 
forma de comprovação deste 
período, atualmente, os ru-
rais precisam comprovar 15 
anos de atividade no campo, 
através de documentos como 
Imposto sobre a Proprieda-

de Territorial Rural – ITR e 
a Cédula Territorial Rural – 
CIR, podendo ainda compro-
var através de testemunhas 
e atestados de sindicatos da 
categoria, pela proposta do 
governo, passam a ser exigi-
dos 20 anos de contribuição, 
sendo retirado o direito dos 
trabalhadores rurais que não 
tem como pagar o INSS de 
se aposentar, a contribuição 
deve ser comprovada através 
de notas de comercialização.

Os trabalhadores rurais 
que têm bloco de notas com-
provando a comercialização 
dos produtos, atualmente 
contribuem com um percen-
tual 1,2% sobre o valor bruto 
da nota.  Com a nova regra 
passarão a contribuir com no 
mínimo R$ 600,00 anuais, in-
dependente da produção co-
mercializada. De acordo com 
Cedenir Postal esta medida 
não afetaria muito os produ-
tores da região, que acabam 
pagando valores superiores a 
este em razão das notas, mas 
preocupa-se com agriculto-
res de outras regiões do Es-
tado e do País, que utilizam o 
campo apenas para sobrevi-
ver. Indaga Cedenir “ Como 
agricultores do Nordeste que 
passam meses e até anos sem 
produzir em razão da seca, 
irão tirar R$ 600,00 do bolso 
para pagar a Previdência se 
muitas vezes falta até comida 
a eles?”.

Mudanças no Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC), também são verifica-
das, o benefício é pago àquela 

Regras aplicadas 
atualmente

Novas regras a partir da 
aprovação da PEC

(caso não sejam canceladas)

Os trabalhadores 
rurais contribuem 

1,3% sobre a 
produção que 

comercializada 
por eles

O valor mínimo anual de 
contribuição previdenciária 

do grupo familiar será de R$ 
600,00 (seiscentos reais)

Comprovação de 
atividade rural de 

15 anos

Comprovação de atividade rural 
de 20 anos

Regra de transição: a partir 
de janeiro de 2020 serão 
acrescidos seis meses ao 

período de carência a cada ano, 
até que sejam atingidos os 20 

anos exigidos

Idade mínima 
de 60 anos para 

homens e 55 
anos para 
mulheres

Idade de 60 anos para homens 
e mulheres

(Que será aumentada de acordo 
com mudanças nos parâmetros 

de sobrevida)
Regra de transição:

Para as mulheres,  a cada ano a 
idade irá aumentar seis meses, 

em 2019 é de 55 anos e em 
2020 será de 55,6 anos.

Podem receber 
pensão e 

aposentadoria 
ao mesmo tempo 

integralmente

Passarão a receber um salário 
mínimo integral e somente 80% 

do benefício

Pensão por morte 
de um salário 

mínimo

A pensão será instituída em um 
percentual de 50% do valor que 
recebia se aposentado ou que 
teria direito quando passasse 
a ser, sendo somados de 10% 

por dependente, limitando-se a 
100% da aposentadoria

Benefício de 
Prestação 

Continuada 
(BPC) que é pago 

àquela pessoa 
miserável que 

mora no campo 
ou na cidade, aos 

65 anos

O benefício será pago a partir do 
60 anos, porém, somente 

R$ 400,00, o salário mínimo 
será a partir dos 70 anos.  

(A idade será aumentada de 
acordo com mudanças nos 
parâmetros de sobrevida)

CONFIRA A TABELA COMPARATIVA 
DAS PRINCIPAIS MUDANÇAS NAS 
REGRAS DA PREVIDÊNCIA PARA 
OS TRABALHADORES RURAIS:

pessoa miserável que mora no 
campo ou na cidade, um sa-
lário mínimo a partir dos 65 
anos, com a reforma passará a 

ser pago a partir do 60 anos, 
porém, somente R$ 400,00, o 
salário mínimo será a partir 
dos 70 anos. 

Se você é uma das pessoas que está assustada com a reforma da Previdência, principalmente em relação as alterações nos benefícios rurais, saiba que o 
cenário parece ter melhorado, mas ainda merece atenção, pois, após mobilizações de lideranças de Sindicatos e movimentos rurais em todo o País, um Rela-
tório está sendo votado possibilitando o cancelamento das alterações, garantindo que os trabalhadores possam ter seus direitos atuais mantidos

Representantes do Sindicato Rural de Bento Gonçlaves em manifesta-
ção que ocorreu em Santa Cruz do Sul

Presidente do Sindicato do Trabalhadores Rurais,  Cedenir Postal no en-
contro que debateu os assuntos relativos à reforma da Previdência com 
agricultoras da região
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Foi publicada na última 
quarta-feira (19), no Diário 
Oficial uma edição à Portaria 
604 que estabelece permis-
são para seis novos setores da 
economia trabalhar aos do-
mingos e feriados. Os funcio-
nários dos atuais 78 setores 
terão folga remunerada em 
outros dias.

A partir desta autoriza-
ção permanente, as empresas 
de extração de óleos vegetais 
e de biodiesel; indústria do 
vinho e de derivados da uva; 

Governo libera trabalho         aos domingos para Indústria do vinho e derivados da uva
indústrias aeroespaciais; co-
mércio em geral; estabele-
cimentos destinados ao tu-
rismo em geral e serviços de 
manutenção aeroespacial po-
derão ter expediente normal 
aos domingos e feriados.

Para o Secretário espe-
cial de Previdência e Traba-
lho, Rogério Marinho a me-
dida contribuirá para criação 
de postos de trabalho, afir-
mou ainda que os setores 
abrangidos na alteração ne-
cessitam de trabalho inde-

Ocorreu na última terça-
-feira (18), em Pinto Bandei-
ra uma reunião técnica sobre 
Rastreabilidade e Resíduos 
de Agrotóxicos na Cultura do 
Pessegueiro, o evento foi re-
alizado com apoio de Prefei-
turas da região, Emater/RS, 
Embrapa Uva e Vinho, Secre-
taria Estadual da Agricultura 
e Ministério da Agricultura.

Os palestrantes da noite 
foram Marcos Boton, chefe de 
Transferência de Tecnologia 
da Embrapa Uva e Vinho que 
falou sobre Resíduos de Agro-
tóxicos na Cultura do Pesse-
gueiro e Helena Pan Rugeri, 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
– Mapa que palestrou sobre 
Rastreabilidade.

O maior objetivo da pa-
lestra foi enfatizar e orientar 
os produtores da importância 
das boas práticas agrícolas 
e do monitoramento que os 
setores de fiscalização estão 
fazendo em relação a resíduos 
na cultura do pessegueiro.

Foram expostos levan-
tamentos realizados no País 
sobre a cultura do pêssego a 
partir de 23 amostras coletas 
em 2011 e 2012, destas 20 
apresentavam resíduos fora 
dos padrões indicados.

Uma nova legislação do 

Evento sobre Rastreabilidade beneficiou 
agricultores da cultura do pêssego

De acordo com Helena Rugeri, o Ministério passou a ter base legal para 
fiscalizar e agora mudou ainda o número de produtos disponíveis para 
as culturas. O agricultor precisa usar o receituário agronômico, para o 
pêssego, para controlar a praga, o produtor não pode aceitar uma reven-
da sem analisar o que está fazendo

Ministério com base no Pla-
no Nacional de Controle de 
Resíduos e Contaminantes 
– PNCRC/Animal está vigo-
rando e envolve toda a cadeia 
produtiva, neste sentido as 
palestras demonstraram aos 
produtores a importância da 
rastreabilidade que vai ser 
implementada oficialmente a 
partir de 2020 em relação à 
cultura do pêssego, além dos 
períodos de carência e cuida-

dos na aplicação dos produtos 
sanitários.

Foi exposto à comunidade 
de Pinto Bandeira que junta-
mente com Bento Gonçalves, 
são responsáveis por 14,7 % 
de toda a produção de pêsse-
gos do país a sua importância 
no cenário nacional, podendo 
ser referência na produção do 
pêssego de mesa, com quali-
dade, rastreado e com segu-
rança aos consumidores.

Marcon Boton acredita no potencial da região, para tornar-se referência em qualidade e segurança na cultura 
do pêssego para todo o país
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I – INDÚSTRIA
1) Laticínios; excluídos os 
serviços de escritório.
2) Frio industrial, fabrica-
ção e distribuição de gelo; 
excluídos os serviços de es-
critório.
3) Purificação e distribuição 
de água (usinas e filtros); 
excluídos os serviços de es-
critório.
4) Produção e distribuição 
de energia elétrica; excluí-
dos os serviços de escritó-
rio.
5) Produção e distribuição 
de gás; excluídos os servi-
ços de escritório.
6) Serviços de esgotos, ex-
cluídos os serviços de escri-
tórios.
7) Confecção de coroas de 
flores naturais.
8) Pastelaria, confeitaria e 
panificação em geral.
9) Indústria do malte; exclu-
ídos os serviços de escritó-
rio.
10) Indústria do cobre ele-
trolítico, de ferro (metalúrgi-
ca) e do vidro; excluídos os 
serviços de escritório.
11) Turmas de emergência 
nas empresas industriais, 
instaladoras e conservado-
ras de elevadores e cabos 
aéreos.
12) Trabalhos em curtu-
mes; excluídos os serviços 
de escritório.
13) Alimentação de animais 
destinados à realização de 
pesquisas para preparo de 
soro e outros produtos far-
macêuticos.
14) Siderurgia, fundição, 
forjaria, usinagem (fornos 
acesos permanentemente); 

excluídos os serviços de es-
critório.
15) Lubrificação e reparos 
do aparelhamento industrial 
(turma de emergência).
16) Indústria moageira; ex-
cluídos os serviços escritório.
17) Usinas de açúcar e de 
álcool; excluídos oficinas e 
escritório.
18) Indústria do papel de im-
prensa; excluídos os serviços 
de escritório.
19) Indústria de vidro; excluí-
dos os serviços de escritório.
20) Indústria de cimento em 
geral; excluídos os serviços 
de escritório.
21) Indústria de acumulado-
res elétricos, porém unica-
mente nos setores referentes 
a carga de baterias, moinho 
e cabine elétrica; excluídos 
todos os demais serviços.
22) Indústria da cerveja; ex-
cluídos os serviços de escri-
tório.
23) Indústria do refino do pe-
tróleo.
24) Indústria Petroquímica; 
excluídos os serviços de es-
critório.
25) Indústria de extração de 
óleos vegetais comestíveis; 
excluídos os serviços de es-
critório.
26) processamento de horta-
liças, legumes e frutas.
27) indústria de extração de 
óleos vegetais e indústria de 
biodiesel, excluídos os servi-
ços de escritório.
28) Indústria do Vinho, do 
Mosto de Uva, dos Vinagres 
e Bebidas Derivados da Uva 
e do Vinho, excluídos os ser-
viços de escritório;
29) Indústria aeroespacial.

edifícios residenciais.
17) Serviços de propaganda 
dominical.
18) Comércio de artigos re-
gionais nas estâncias hidro-
minerais.
19) Comércio em portos, ae-
roportos, estradas, estações 
rodoviárias e ferroviárias.
20) Comércio em hotéis.
21) Agências de turismo, 
locadoras de veículos e em-
barcações.
22) Comércio em postos de 
combustíveis.
23) Comércio em feiras e ex-
posições.
24) Comércio em geral.
25) Estabelecimentos desti-
nados ao turismo em geral.

III – TRANSPORTES
1) Serviços portuários.
2) Navegação, inclusive es-
critório, unicamente para 
atender a serviço de navios.
3) Trânsito marítimo de pas-
sageiros; excluídos os servi-
ços de escritório.
4) Serviço propriamente de 
transportes; excluídos os 
transportes de carga urba-
nos e os escritórios e ofici-
nas, salvo as de emergência.
5) Serviço de transportes 
aéreos; excluídos os depar-
tamentos não ligados direta-
mente ao tráfego aéreo.
6) Transporte interestadual 
rodoviário, inclusive limpeza 
e lubrificação dos veículos.
7) Transporte de passagei-
ros por elevadores e cabos 
aéreos.
8) Serviços de manutenção 
aeroespacial.

IV – COMUNICAÇÕES E PU-

BLICIDADE
1) Empresa de comu-
nicação telegráficas, 
radiotelegráficas e te-
lefônicas; excluídos os 
serviços de escritório 
e oficinas, salvos as de 
emergência.
2) Empresas de radio-
difusão, televisão, de 
jornais e revistas; excluí-
dos os serviços de escri-
tório.
3) Distribuidores e ven-
dedores de jornais e re-
vistas (bancas e ambu-
lantes).
4) Anúncios em bondes 
e outros veículos (turma 
de emergência).

V – EDUCAÇÃO E CULTU-
RA
1) Estabelecimentos de 
ensino (internatos); ex-
cluídos os serviços de 
escritório e magistério.
2) Empresas teatrais; 
excluídos os serviços de 
escritório.
3) Biblioteca; excluídos 
os serviços de escritório.
4) Museu; excluídos de 
serviços de escritório.
5) Empresas exibidoras 
cinematográficas; exclu-
ídos de serviços de es-
critório.
6) Empresa de orques-
tras.
7) Cultura física; exclu-
ídos de serviços de es-
critório.
8) Instituições de culto 
religioso.

VI – SERVIÇOS FUNERÁ-
RIOS

II – COMÉRCIO
1) Varejistas de peixe.
2) Varejistas de carnes fres-
cas e caça.
3) Venda de pão e biscoitos.
4) Varejistas de frutas e ver-
duras.
5) Varejistas de aves e ovos.
6) Varejistas de produtos 
farmacêuticos (farmácias, 
inclusive manipulação de re-
ceituário).
7) Flores e coroas.
8) Barbearias, quando fun-
cionando em recinto fecha-
do ou fazendo parte do com-
plexo do estabelecimento ou 
atividade, mediante acordo 
expresso com os emprega-
dos.
9) Entrepostos de combustí-
veis, lubrificantes e acessó-
rios para automóveis (postos 
de gasolina).
10) Locadores de bicicletas 
e similares.
11) Hotéis e similares (res-
taurantes, pensões, bares, 
cafés, confeitarias, leiterias, 
sorveterias e bombonerias).
12) Hospitais, clínicas, casas 
de saúde e ambulatórios.
13) Casas de diversões; in-
clusive estabelecimentos es-
portivos em que o ingresso 
seja pago.
14) Limpeza e alimentação 
de animais em estabeleci-
mentos de avicultura.
15) Feiras-livres e merca-
dos, comércio varejista de 
supermercados e de hiper-
mercados, cuja atividade 
preponderante seja a venda 
de alimentos, inclusive os 
transportes a eles inerentes.
16) Porteiros e cabineiros de 

CONFIRA A LISTA COMPLETA DAS CATEGORIAS DA PORTARIA QUE 
ESTABELECE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Governo libera trabalho         aos domingos para Indústria do vinho e derivados da uva

Benildo Perini comemora: “ a liberdade em não ter que pedir autorização 
para diversas entidades para os trabalhos nos domingos e feriados é 
uma grande conquista que beneficiará o setor como um todo”

pendente do dia da semana, 
e que deixando de funcionar, 
podem ocasionar em perdas 
econômicas, dificuldades na 
geração de emprego e muitas 
vezes até em fim da atividade 
laboral.

A empresa que adotar o 
trabalho aos domingos deve-
rá fazer escala entre os fun-
cionários, pois de acordo com 
determinação da Consolida-
ção das Leis Trabalhistas, os 
trabalhadores devem gozar 
de uma folga de no mínimo 
24 horas semanais, que com a 
autorização, não precisa mais 

coincidir com o domingo, po-
derá ser em qualquer dia da 
semana.

De acordo com o Pre-
sidente do Sindicato da In-
dústria do Vinho, do Mosto 
de Uva, dos Vinagres e Beb. 
Derivados da Uva e do Vinho 
do Estado do Rio Grande do 
Sul – Sindivinho RS, Benil-
do Perini, a normativa irá 
beneficiar muito o setor que 
poderá contribuir com um 
atendimento ainda melhor 
aos turistas que vem à região 
e que ajudam a difundir a vi-
tinicultura em todo o País.

Benildo Perini enfatiza 
que a portaria trará liber-
dade ao setor já que torna 
irrestrita e permanente a 
autorização para o trabalho 
aos domingos e feriados nas 
atividades referidas, sem ne-
cessidade de autorização em 
convenção coletiva de tra-
balho ou de regulamentação 
pela legislação municipal, 
sem suprimir nenhum direito 
dos trabalhadores que terão 
seu dia de folga concedido da 
mesma forma, porém em dia 
de menor movimento ou de 
acordo com escala.
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Você pode tratar dor no 
joelho com remédios casei-
ros. Mas é muito importante 
consultar um médico especia-
lista para fazer o diagnóstico 
e tratamento correto. Aqui 
você aprende algumas manei-
ras naturais para fortalecer 
os tendões e tratar a dor no 
joelho.

Além disso, quando so-
fremos de dor crônica do jo-
elho, a causa pode estar em 
outro órgão. De acordo com a 
medicina tradicional chinesa, 
os joelhos estão relacionados 
com os rins. Então, se você so-
fre de dor freqüente em seus 
joelhos, você pode ter algum 
problema renal, de acordo 
com a medicina chinesa. Des-
ta maneira, você precisa de 
tratar seus rins de modo que 
funcionem corretamente ou-
tra vez. E assim o desconforto 
nos joelhos desaparecerá.

Tratamentos naturais
Repolho
O repolho é um excelente 

anti-inflamatório.
Você usará as folhas ver-

des do repolho.
Coloque as folhas rapida-

mente em água fervente.
Em seguida, coloque-as 

Semente que regenera tendões e tira totalmente a dor dos joelhos
para esfriar.

Ponha as folhas direta-
mente sobre o joelho inflama-
do, cobrindo-as com um pano 
e depois prenda com uma fita.

Deixe assim por 30 minu-
tos ou mais.

Óleos de 
massagem
Prepare um óleo terapêu-

tico caseiro para eliminar a 
dor nos joelhos

Se há inchaço, verme-
lhidão e a pele está quente: 
50 ml de óleo de amêndoas + 
15 gotas de óleo essencial de 
hortelã-pimenta.

Se há dor, mas a pele está 
fria: 50 ml de óleo de gerge-
lim ou azeite extravirgem de 
oliva + 15 gotas de óleo essen-
cial de gengibre.

Aplique o óleo massage-
ando a região da dor.

Os óleos essenciais você 
compra em lojas de produtos 
naturais ou na internet.

Arnica 
Na área da dor vermelha 

ou pomada de arnica (vendido 
em lojas de produtos naturais 
e farmácias de manipulação).

Cúrcuma Conhecida também como 
açafrão-da-terra.

Aplique na área afetada 
uma pasta feita com açafrão e 
azeite de oliva.

Deixe agir durante 30 
minutos.

Gergelim
O gergelim (Sesamum 

indicum L.), também conhe-
cido como sésamo, contém 
uma grande variedade de 
princípios nutritivos de alto 
valor biológico, como gordu-
ras insaturadas (eficientes na 
redução do nível de colesterol 
no sangue) e lecitina, que de-
sempenha importante função 
no nosso organismo.

O gergelim é, juntamente 
com a soja, o vegetal mais rico 
em lecitina.

A lecitina do gergelim, 
porém, é melhor que a da soja.

O gergelim também con-
tém proteínas de alto valor 
biológico, formadas por 15 
aminoácidos diferentes, com 
elevada proporção de me-
tionina; vitaminas, especial-
mente E, B1 e B2; minerais e 
oligoelementos diversos, es-
pecialmente cálcio (nove ve-
zes mais que o leite), fósforo, 
ferro, magnésio, cobre e cro-
mo; e mucilagens, que dão ao 
gergelim ação laxante suave.

Ele é rico em ácidos gra-
xos insaturados e apresenta 
vários constituintes secundá-
rios importantíssimos, como 
sesamina, sesamolina sesa-
mol.

E também é rico em mag-
nésio, mineral essencial para 
a absorção do cálcio.

Ingredientes
4 colheres (sopa) de sementes 
de gergelim
2 colheres (sopa) de gelatina 
incolor e sem sabor

8 colheres (sopa) de linhaça
200 gramas de mel
2 colheres (sopa) de sementes 
de abóbora
3 colheres (sopa) de passas

Modo de preparo
Lave bem as sementes e 

coloque todos os ingredien-
tes no liquidificador ou numa 
centrífuga.

Depois que tiver bem me-
xido, despeje a mistura num 
recipiente e leve à geladeira.

Consuma duas colheres 
(sopa) por dia: uma antes do 
café da manhã e outra antes 
do almoço.

Isso será o suficiente para 
aliviar a dor.

Se consumir esse remé-
dio regularmente, sentirá que 
seus ligamentos e tendões fi-
carão mais fortes.

E tem mais: este remédio 
é ótimo para acelerar o meta-
bolismo.

O que isso significa?
Que além de evitar pro-

blemas de intoxicação, você 
poderá perder peso.

Veja que essa alternativa 
é mais saudável até para seus 
rins, que não serão prejudi-
cados com pílulas cheias de 
substâncias químicas.

Ah, antes que pergunte: 
não há água entre os ingre-
dientes da receita.

Gelatina
O consumo de gelatina 

melhora consideravelmente 
as dores nos joelhos e demais 
articulações.

A gelatina ajuda na rege-
neração da cartilagem.

Por isso melhora a saúde 
dos ossos e articulações.
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Fonte de gorduras mo-
noinsaturadas, o amendoim 
é fonte de gorduras boas. Es-
senciais para o funcionamen-
to do coração, elas disponibi-
lizam ao corpo disposição e 
energia.

Atenção veganos! o creme 
de amendoim é uma das fon-
tes mais completas de prote-
ína vegetal, é rico em fibras, 
que ajuda a reduzir os níveis 
de LDL (o mau colesterol) do 
organismo.

Antioxidante, a manteiga  
de amendoin é rica em vita-
mina E,  que vem sendo asso-
ciada com níveis mais baixos 
de doença cardíaca. Por ser 
rica em ferro, melhora a cir-
culação e auxilia na estabili-
zação dos níveis de açúcar no 
sangue.

Ingredientes
½ xícara de xarope de bordo
1/3 de copo de manteiga de 
amendoim
¼ de xícara de óleo de coco
2 colheres de chá de essência 
de baunilha
½ xícara de oleaginosas pica-
das

Sua camisa branca ficou 
com mancha amarelada de 
suor e desodorante? Nâo de-
sanime, basta moer algumas 

Esta receita vai  reduzir o 
volume o frizz do cabelo, dando 
um resultado de fios alinhados, 
hidratados e muito mais boni-
tos.

Quem ama ter os fios lisos 
sabe que é preciso reduzir a 
quantidade de processos quími-
cos e na lista dos grandes vilões 
da beleza temos a escova pro-
gressiva, principalmente as que 
possuem o formol, substância 
química que pode causar câncer.

As receitas caseiras acabam 
se tornando uma forma eficaz, 
simples e econômica de manter 
os fios lisos. E, além disso, não 
colocam sua saúde em risco!

Funciona? 
Vamos chamar este trata-

mento de progressiva caseira 
de café, contamos ainda com 
elementos naturais como o mel 
que tem alto poder hidratante e 
que irá trazer benefícios como: 
repor proteínas, aminoácidos e 
vitaminas, tirando o aspecto po-
roso, elástico e quebradiço que 
seus cabelos possam ter. Além 
disso, o mel dá brilho aos fios.

Também vamos utilizar o 
leite, conhecido no mundo dos 
cosméticos por conta do ácido 
lático que, além de conter ação 
hidratante, também promove 
o rejuvenescimento dos fios. O 

Bolinho proteico de creme de amendoim
Modo de preparo
Em uma panela pequena 

misture o xarope, a manteiga 
e o óleo de coco e deixe cozi-
nhar sempre em fogo médio-
Mexendo sempre, deixe ferver.

Após a fervura, continue 
cozinhando por 2 minutos até 
que forme um creme espesso.

Adicione a baunilha e me-
tade das oleaginosas picadas a 
mistura.

Em um refratário estilo de 
CupCake, espalhe a mistura 
individualmente, cubra com o 
restante das oleaginosas para 
enfeitar e leve ao freezer de 
2-3 horas.

Dome os cachos e reduza o frizz com café

vinagre de maçã entra para pro-
mover a ação condicionante e 
ainda ajudar a selar os fios com 
todos os benefícios depositados 
neles.

Mas o grande elemento des-
sa receita de progressiva caseira 
de café é a cafeína, que também 
irá ajudar no processo de rejuve-
nescimento capilar, removendo 
os antioxidantes e combatendo 
o envelhecimento precoce das 
fibras capilares.

Receita 

Ingredientes
1 colher de sopa de café em pó
3 colheres de sopa de leite
1 colher de sopa de vinagre de 
maçã
2 colheres de sopa de mel
2 colheres de sopa do condicio-
nador de sua preferência

Modo de preparo
Em um recipiente plástico, 

misture o pó de café com o leite 
e o vinagre e misture bem.

Depois acrescente o mel até 
que ele se dissolva.

Por fim, coloque o condicio-
nador e mexa novamente.

Modo de usar
Com os cabelos lavados 

apenas com shampoo, aplique a 
progressiva caseira de café em 
todo o cabelo, mecha por mecha, 
enluvando bem para que o pro-
duto penetre nos fios.

Deixe agir por 1h15 (uma 
hora e quinze) e então enxague 
bem.

Finalize como de costume, 
podendo usar secador e chapi-
nha.

Como tirar mancha de suor
aspirinas e fazer uma pasta 
com água e aplicar  na man-
cha. Espere meia hora e  lave 
normalmente.
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No mundo ideal, o nosso 
prato deveria ser uma verda-
deira paleta de cores, repleto 
de grãos, folhas, vegetais e 
até frutos, cada qual com sua 
função nutricional. E não é 
apenas por ser bonito de se 
ver, mas porque as cores dos 
alimentos têm sua importân-
cia em nosso organismo.

Funcionando como re-
ferências, as cores ajudam a 
determinar se um ingredien-
te tem mais vitaminas do que 
outro, se tem antioxidantes 
ou não, por exemplo.

Infelizmente, com a ofer-
ta de produtos industrializa-
dos e processados, os arco-íris 
no prato estão cada vez mais 
escassos. Por isso, tão impor-
tante quanto consumir cores, 
é entender como as estações 
do ano influenciam na nossa 
alimentação.

Entenda a função das di-
ferentes cores dos alimentos 

 
Verde
É associado à desintoxica-

ção, por isso os sucos denomi-
nados “detox” normalmente 
são de tonalidade esverdeada. 
Abacate, kiwi, maçã, alface, 
espinafre, ervilha, pepino e 
rúcula ajudam a depurar o 
organismo devido aos fitonu-
trientes antioxidantes. Além 
disso, fortalecem ossos, den-
tes e ajudam a produzir mais 
glóbulos vermelhos.

Laranja e amarelo
Associadas ao baço, pân-

creas, estômago e pele, as 
tonalidades laranja e ama-
rela apontam a presença de 
fitonutrientes que ajudam a 
reduzir o colesterol, melho-
rar a circulação sanguínea e 
regular os níveis de açúcar no 
sangue. 

Além da imunidade, pro-
tegem a pele, as membranas e 
os olhos.

Abóbora, batata-doce, 
cenoura, milho e banana be-

Este é um tratamento 
bem diferente, mas também 
muito eficiente. É uma forma 
de desintoxicação ainda pou-
co conhecida. Por meio dela, 
eliminamos toxinas pelos pés 
enquanto dormimos.

Esse adesivo será colado 
na sola dos seus pés e ficará 
nessa posição durante toda a 
sua noite de sono. Como você 
sabe, o corpo acumula uma 
série de toxinas devido à po-
luição ambiental, dieta, medi-
camentos químicos, etc. 

Essas toxinas podem cau-
sar desconforto e diversas do-
enças. Por isso é importante 
sempre desintoxicar o corpo. 
Esse adesivo desintoxicador é 
colocado na sola dos pés, onde 
importantes pontos ener-
géticos (acupuntura) estão 
concentrados e isso ajudará 
a melhorar a circulação san-
guínea.

A consequência desse 
tratamento de desintoxica-
ção é extremamente positiva: 
aumenta a disposição, alivia a 
dor nas articulações, reduz o 
inchaço dos pés, tornozelos e 

Como se desintoxicar pelos pés 
e eliminar toxinas enquanto dorme

pernas e dores de cabeça.

Ingredientes
5 dentes de alho 
1 cebola 
meio copo de água 
Gaze/curativo autoadesi-

vo 
Meia
 
Modo de preparo 
Pique bem o alho e a ce-

bola. 
Coloque a água para fer-

ver, adicione o alho e a cebola 
e cozinhe por 10 minutos. 

Espere a água esfriar por 
cerca de 20 minutos e depois 
coloque um pouco dela no 
centro da gaze, o suficiente 
para molhar. 

Em seguida, coloque a 
gaze autoadesiva no centro 
do pé e calce uma meia para 
fixar.

Na manhã seguinte, reti-
re a gaze.  

Você vai ver como a gaze 
estará escura devido às to-
xinas que ela retirou do seu 
corpo.

As cores dos alimentos e 
as estações do ano na saúde

neficiam o sistema imuno-
lógico devido à presença de 
vitamina C, vitamina B3 e 
betacaroteno (nutriente que 
ajuda a manter o bronzeado 
por mais tempo).

Marrom e branco
Apesar de serem cores 

distintas, os alimentos com 
essas tonalidades são ricos em 
alcina e quercetina, dupla que 
cuida dos pulmões, do intes-
tino grosso e da imunidade. 
Ajudam a baixar a pressão 
arterial, o colesterol e a forta-
lecer a saúde cardiovascular. 
Presente no alho, cebola e ce-
bolinha, a quercetina se des-
taca por suas propriedades 
anti-inflamatórias, antivirais 
e antialérgicas.

Roxo
A cor representa abun-

dância em resveratrol, flavo-
noides, taninos e antociani-
nas, todos antioxidantes que 
estão associados ao rim e à 
bexiga. 

Além disso, alimentos ro-
xos conferem mais proteção 
às células e previnem o des-
gaste precoce dos órgãos e da 
pele. Os flavonoides também 
têm propriedades antibióticas 
e as antocianinas regulam o 
armazenamento da gordura, 
ajudando a reduzir o coleste-
rol e a pressão arterial.

Vermelho
As frutas e verduras com 

tons de vermelho, como be-
terraba, tomate, morango e 
framboesa, auxiliam a regular 
o colesterol e são ótimas para 
a saúde e proteção cardio-
vascular. A cor também tem 
efeitos anti-inflamatórios, de 
combate aos radicais livres 
(responsáveis pelo envelheci-
mento precoce) e de regene-
ração celular graças aos fito-
nutrientes antioxidantes.

A relação entre as 

cores dos alimentos 
e as estações
Maria Vitória Falcão, 

nutricionista funcional e es-
portiva (SP), explica que as 
estações do ano têm uma 
demanda energética e essas 
podem ser supridas com os 
alimentos. 

“De acordo com a medici-
na tradicional chinesa, acom-
panhar o ritmo das estações 
do ano é fundamental para 
gerar harmonia entre o ser 
humano e a própria natureza, 
garantindo mais energia e vi-
talidade”, afirma.

Primavera
Aqui é tempo para pro-

teger o organismo das tem-
peraturas que variam muito 
e da alta umidade. A estação 
também favorece o corpo e a 
eliminação de tudo o que não 
serve mais. 

Verão
Estação de mais energia, 

luz e calor. Escolha alimentos 
mais refrescantes, que dimi-
nuem o calor interno. Eles 
são responsáveis por melho-
rar a circulação e prevenir a 
retenção de líquidos, comum 
nessa época.

Outono 
Período mais seco e tem-

peraturas mais baixas. É hora 
de preparar o corpo e melho-
rar a imunidade para encarar 
o inverno. Prefira os alimen-
tos mais picantes e ácidos, 
que ajudam a estimular o in-
testino e melhorar a circula-
ção.

Inverno
Época de poupar ener-

gia e reservas corporais para 
manter o calor interno. Esco-
lha alimentos mornos e sabo-
res picantes — tudo isso aju-
da a aumentar a imunidade 
e a nossa reserva de energia, 
além de, claro, aquecer.


