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A poda antecipada consiste em realizar a operação de poda entre abril e maio, quando as videiras ainda estão perdendo as folhas, em senescência, exata-
mente da mesma forma que se realiza na época mais fria, entre julho e agosto, com a planta seca.
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Em parceria com a Emater  
a Embrapa Uva e Vinho realiza 
nesta terça,4, o Dia de Campo 
sobre Reconversão de Vinhedos 
em Monte Belo do Sul, aberto 
ao público. O encontro aconte-
ce das 13h30min  às 17h30min,  
na propriedade de Antoninho 
Calza, na localidade do 100 da 
Leopoldina.

O encontro, terá como foco 
os temas: implantação de vi-
nhedos e mudas de qualidade, 
doenças de tronco e renovação 
de vinhedos, tratamentos de in-
verno para a videira e adubação 

Dia de campo sobre 
reconversão de vinhedos

verde e cobertura de solo. 
 
Palestras
Implantação do vinhedo e 

mudas de qualidade - Daniel 
Grohs Embrapa Uva e Vinho

Doenças de tronco e reno-
vação de vinhedos - Lucas da 
Ressurreição Garrido Embrapa 
Uva e Vinho

Tratamentos de inverno 
- Roque Zilio Embrapa Uva e 
Vinho

Adubação verde e cober-
tura d solo - Henrique Thomas 
Queiroz - Emater

A celebração religiosa mais 
tradicional de Bento Gonçalves 
se aproxima de sua 141ª edição: 
a Festa de Santo Antônio, pa-
droeiro do município, ocorrerá 
no Santuário de Santo Antônio 
em 13 de junho, dia votivo e fe-
riado municipal na Capital do 
Vinho. Neste ano, a programa-
ção é norteada pelo lema “Mos-
tra-me Senhor, teus caminhos” 
(Sl 25,4), em um apelo retirado 
dos Salmos que tenta traduzir 
um pedido em redimensionar 
os sentidos da vida – em uma 
época de tantos dilemas, dúvi-
das e até faltas de significados 
para a existência de todos, é na 
fé que é possível conhecer mais 
de si mesmo e encontrar moti-
vação para driblar os proble-
mas e desafios cotidianos.

Ainda que o ápice da ce-
lebração ocorra em 13 de ju-
nho, as comunidades de Bento 
Gonçalves estão engajadas na 
comemoração há mais tempo, 
já que o padroeiro faz visitas 
nas comunidades ligadas à pa-
róquia semanalmente. Desde a 
sexta-feira (31), missas diárias 
marcam o período da Trezena 
de Santo Antônio, que são 13 
dias de missas dedicadas ao 
padroeiro. Essas celebrações 
ocorrem às 18h no Santuário.

No dia votivo, 13 de junho, 
a previsão é reunir um públi-
co de até 20 mil pessoas para 
a programação que inicia às 
6h com a tradicional Alvora-
da Festiva. As missas também 
ocorrem em ritmo intenso, ce-
lebradas às 7h, 8h30min, 10h, 
15h e 18h. A missa das 15h é 
a que concentra maior públi-
co, já que é celebrada de forma 
campal e seguida de procissão 
de Santo Antônio pelas ruas 
centrais. A Missa de Ação de 
Graças, que ocorre às 18h, é 
também o momento que os ca-
sais festeiros da próxima festa 
são apresentados. 

Neste ano, os casais es-
colhidos para conduzir a pro-

Programação da 141ª Festa de Santo 
Antônio deve reunir até 20 mil devotos

gramação são Clacir Rasador e 
Susana Tercila Giordani; Fábio 
Luis Piazza e Silvana Casa-
grande Piazza; Gilmar Can-
telli e Dalvina Maria Osmarin 
Cantelli; José Antonio Rossat-
to e Clarice Toniolo Rossatto; 
Ricardo Tonet e Léa Cristiane 
Gonzatti Tonet; Setembrino 
do Rosário e Natalina dos San-
tos do Rosário; Valmor Poletto 
e Rosita Spadari Poletto. Os 
Festeiros Jovens são Ana Pau-
la Nascimento da Silva; Diego 
Marodin da Silva e Érica Bellé; 
Fernando Giordani Rossatto e 
Leandro Moro e Carla Zortéa.

Um dos pontos altos e mais 
tradicionais desse dia festivo é 
o almoço que integra a comuni-
dade no Salão Paroquial. Mais 
de 500 pessoas são esperadas 
para esse momento. O almoço 
será servido a partir das 12h, 
com cardápio que inclui sopa 
de capeletti, lesso, piem, chur-
rasco, galeto, saladas, maione-
se, pão colonial e sobremesa. 
Vinho, refrigerante e água 
acompanham a refeição. Os 
ingressos individuais custam 
R$ 50,00 e podem ser adquiri-
dos na secretaria do Santuário 
Santo Antônio, no centro da 
cidade, ou com os festeiros. A 
venda dos convites só ocorrerá 
de modo antecipado, sem co-
mercialização no dia da festa.

Durante o dia festivo, freis 

estarão fazendo a bênção indi-
vidual da saúde e distribuição 
dos pãezinhos de Santo Antô-
nio.

Lema da festa 
reflete dúvidas sobre 
motivação da vida
O Lema ‘mostra-me Se-

nhor teus caminhos’ é inspira-
do no Salmo 25, 4, que sugere 
ao peregrino de Santo Antônio 
encontrar, diante de tantas en-
cruzilhadas, o caminho da fé. 
Este caminho tem suas raízes 
desde os nossos primeiros pais 
na fé: Abraão, Isaac, Jacó. Pas-
sando pelos profetas que anun-
ciaram a vinda do Messias até 
a chegada do Senhor Jesus. A 
partir do Cristo e a Vinda do 
Espírito Santo a Igreja conti-
nua anunciando o Advento do 
Reino de Deus. Por isso, Jesus 
é o Caminho, Verdade e a Vida 
que dá sentido às nossas vidas.

“Esta busca do que nos 
transcende, na era do vazio, na 
superficialidade, é respondida 
por Jesus e, de certa forma, por 
Santo Antônio: eles vêm nos 
mostrar este resgate na nossa 
história de fé. Ao olhar para 
trás, lembrar a trajetória da 
nossa fé e nos projetando para 
frente com o amparo dela”, re-
flete o Pároco do Santuário, Pa-
dre Ricardo Fontana. Ele ainda 
indica que um dos públicos que 
mais necessita destas respostas 
são os jovens, já que a fé é res-
ponsável por ajudar no discer-
nimento de suas buscas e o uso 
de dispositivos como internet, 
celular e outras ferramentas 
acaba dificultando momentos 
mais íntimos. “O que mais nos 
preocupa é que as pessoas estão 
perdendo o sentido da vida e 
entram em um vazio existencial 
muito grande. Então, o lema 
reflete a necessidade de ajudar 
no discernimento das buscas, 
principalmente dos jovens, 
quando se perguntam: qual é 
esse caminho da felicidade?”, 
questiona o Pároco. 

É justamente no ato de re-
fletir, rezar e se encontrar na 
fé que pode residir parte das 
respostas para os caminhos da 
felicidade e da satisfação em vi-
ver. Em momentos que o mun-
do digital nos afasta da refle-
xão e cria um vazio existencial 
grande, festas religiosas como 
a de Santo Antônio têm uma 
capacidade positiva de lembrar 
que o descartável, o individual 
e o instantâneo não são, nem 
de longe, respostas para a fe-
licidade. Festas que celebram a 
tradição de fé, nos remetem ao 
refletir, reforçam os compor-
tamentos de fé, que impactam 
diretamente na construção de 
personalidades mais fortes e 
com manifestações positivas. 

“Esse é o momento da festa 

do padroeiro de Bento Gonçal-
ves. Indicamos que as pessoas 
façam o feriado no dia, e que 
consigam cumprir com sua 
manifestação de fé. Trabalha-
mos diariamente, muitas vezes 
estudamos à noite e mal sobra 
tempo para as tarefas. Com 
esse ritmo que temos hoje, é 
importante parar um dia espe-
cífico para celebrar nossas raí-
zes e a espiritualidade que nos 
unifica e não nos fragmenta”, 
avalia Padre Ricardo. Ele ain-
da lembra que a fragmentação 
é um dos grandes problemas 
que acomete a sociedade atu-
almente, que não une forças e 
acaba não tendo tempo para 
abastecer as três dimensões de 
cada indivíduo: as áreas físicas, 
emocional e espiritual.
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Os agricultores da Serra 
Gaúcha estão antecipando a 
poda das videiras. A poda de 
outono, ou antecipada, come-
çou a ser experimentada há 
pouco anos e atualmente  têm  
recebido adeptos  e mostrado-
-se  conveniente. A nova téc-
nica de limitar o número e o 
comprimento dos galhos pro-
dutores da parreira propor-
cionou um período de trabalho 
melhor distribuído, além de um 
número significativo de vanta-
gens. A prática de manejo do 
vinhedo no outono  apresenta  
entre os principais ganhos na 
antecipação estão a economia 
na mão de obra, a melhor qua-
lidade de vida dos agricultores 
e o rendimento da produção. 

A poda seca é uma das 
práticas mais importantes no 
cultivo da videira. O objetivo 
é proporcionar um equilíbrio 
entre a produção e o vigor da 
planta, visando cachos maio-
res e com mais qualidade. Essa 
poda deve ser realizada quan-
do a videira está dormente, ou 
seja, a partir da queda das fo-
lhas até o início da brotação. 
Normalmente a poda é feita 
entre julho e agosto, na época 
fria, variando a época de acordo 
com a topografia, microclima, 
variedade e disponibilidade de 
mão de obra.

A poda antecipada consiste 
em realizar a operação de poda 
entre abril e maio, quando as 
videiras ainda estão perden-
do as folhas, em senescência, 
exatamente da mesma forma 
que se realiza na época mais 
fria, entre julho e agosto, com 
a planta seca.

Poda antecipada da videira vem      ganhando espaço
Trabalho que gera qualidade na videira é realizado antes dos tratamentos de inverno do vinhedo

A grande vantagem que 
tem motivado a adoção dessa 
prática é o ganho de tempo e 
diluição da mão de obra para a 
poda. Considerando que a viti-
cultura é uma atividade predo-
minantemente da agricultura 
familiar, a mão de obra da famí-
lia tem uma janela maior para 
realização da poda, iniciando já 
no outono e retomando entre 
julho e agosto. 

O interessante é que a poda 

realizada no outono não anteci-
pa a brotação, pelo simples fato 
de o corte cicatrizar durante o 
estado de dormência.

 Vale lembrar ainda que o 
que mais vai influenciar o po-
tencial de produção na safra é 
o ciclo anterior e as condições 
climáticas da safra e, não a data 
de realização da poda.

Alguns poucos estudos 
realizados ainda tem demons-
trado que, certas variedades, 

quando podadas no outono, 
ainda mudam o seu comporta-
mento e apresentam a brota-
ção mais uniforme. Em regiões 
expostas à geadas tardias ou 
invernos com ondas de calor, 
as podas mais tardias são mais 
recomendadas, especialmen-
te para as cultivares precoces 
como a Chardonnay e a Con-
cord.

Segundo o  técnico da 
Emater Neiton Bittencourt 
Perufo existem relatos de al-
guns agricultores que praticam  
poda antecipada de outono 
,”inclusive recomendamos que 
seja feita de 1 de abril até dia 
15 de maio”.

Segundo o técnico da Ema-
ter,  as principais vantagens  da 
prática da poda das videiras an-
tecipadas é a do manejo, “pois 
dobra o período de poda e com 
isto diminui os custos da pro-
priedade, pois  o próprio viti-
cultor executa com a família, 
sem precisar gastar com con-
tratação de mão de obra exter-
na para este serviço”.

“Está comprovado que a 
poda antecipada não diminui 
a produção, garante Neiton, 
“pois há relatos de agricultores 
que já praticam este método, 
podendo até aumentar a pro-
dução. Claro que trabalhamos 
com relatos, e não há uma in-
vestigação científica que com-
prove estes dados”, explica.

Segundo Neiton a percen-
tagem de gemas que vão brotar 

nas varas podem ser superiores. 
“A poda antecipada pode gerar 
uma brotação mais uniforme e 
não só nos primeiros  brotos da 
vara que brotariam na poda fei-
ta no inverno”, garante. Segun-
do Neito a poda antecipada não 
estimula uma brotação antes 
do período normal. “È pratica-
mente a mesma coisa da poda 
de inverno”.

“Alguns trabalhos da Em-
brapa - explica o técnico da 
Emater - dizem que, quanto 
mais folhas deixar no parreiral,  
mais vai  fazendo a fotossíntese 
e,  enquanto fizer a fotossínte-
se,  mantém a reserva de car-
boidrato para  entrar bem no 
período de dormência, com re-
serva de energia. Esta reserva 
será utilizada para o período de 
brotação  ter  energia suficiente 
para  continuar se desenvolven-
do com vigor e uniformidade”.

 Um alerta é dado pelo téc-
nico da Emater quanto ao risco 
de geada fora de época na poda 
antecipada, quando pode per-
der a gema produtiva (franca/ 
primária) que é a primeira que 
brota. “Claro que pode vir no-
vas gemas  (secundárias e ter-
ciárias), mas não se igualam às 
primarias. É um risco”, alerta.

 “Mesmo com alguns agri-
cultores já utilizando a poda 
antecipada, ainda não temos 
como avaliar se este procedi-
mento pode interferir na lon-
gevidade da planta ou não, 
porque apesar de tudo, acaba 
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Poda antecipada da videira vem      ganhando espaço
desgastando a planta”, esclare-
ce o técnico.

“Também não foi avaliada 
a questão da entrada de fungos 
neste período. Não temos rela-
tos e  e não podemos avaliar se 
há maior aparecimento de es-
poros pós safra, resume.

    Na escassez de estudos, 
o recomendado é cautela. O 
ideal é que cada viticultor teste 
a poda antecipada em seus vi-
nhedos antes de adotar de vez a 
prática, separando algumas fi-
leiras ou plantas para avaliar se 
é viável ou não realizar a poda 
antecipadamente.

Vantagens da 
poda antecipada
Entre as vantagens está o 

aumento do período efetivo do 
trabalho de poda, que pratica-
mente dobra. “Esse desafogo 
no trabalho é uma das princi-
pais vantagens, principalmente 
em agosto e setembro. O pro-
dutor não sofre com a sobre-
carga nos meses tradicionais, 
tendo um tempo muito maior 
para distribuir o trabalho”, 
destaca Enio Todeschini. Além 
disso, o produtor fica menos 
tempo exposto ao clima se-
vero. “Abril e maio são meses 
normalmente de temperaturas 
amenas, menos umidade e chu-
vas. Neste novo período o clima 

não maltrata tanto os agricul-
tores. É a saúde deles que está 
envolvida também”, acrescenta 
o agrônomo.

Tratamento 
como aliado
De acordo com Todes-

chini, as variedades mais 
indicadas para a poda an-
tecipada são as com ciclo 
médio-tardio. As uvas con-
sideradas precoces e subpre-
coces exigem uma atenção 
maior, pois a exigência de 
horas de frio é menor que o 
restante, o que pode resul-
tar em uma brotação fora de 
hora. “Ainda é recomendada 
cautela nessas variedades 
que necessitam de menos 
frio, assim como o cuidado 
nos tratamentos de inverno. 
Nas videiras onde a poda já 
foi feita, o trabalho é facili-
tado”, explica.

A partir de junho o tra-
balho dos agricultores inclui 
a aplicação dos tratamentos 
de inverno nas videiras. “Ter 
uma atenção grande é fun-
damental. Não somente nas 
videiras que foram podadas, 
mas com todas as varieda-
des. A sanidade da futura 
safra depende muito dessa 
etapa, principalmente visan-

do a redução do número de 
propágulos (sementes dos 
fungos), das doenças como a 
popular mufa e a podridão”, 
aconselha o agrônomo. Com 
a poda de outono seguida pe-
los tratamentos adequados, 
a porcentagem de gemas das 
varas que brotam é maior 
que a brotação da poda do fi-
nal do inverno. Isso propor-
ciona um desenvolvimento 
mais uniforme dos brotos, 
principalmente das varas, ao 
contrário da poda nas épocas 
tradicionalmente realizadas. 

A Emater-RS/Ascar 
explica que a poda de outo-
no não estimula a brotação 
das videiras antes do perío-
do normal, permitindo que 
seja realizada, inclusive, em 
áreas propensas a geadas 
da primavera. O resultado 
disso, conforme se observou 
nos vinhedos onde já é feita 
a poda antecipada, é o ama-
durecimento mais uniforme 
na uva.
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Durante séculos a planta 
tem tido empregada como la-
xante, diuréticos, antitérmico, 
cicatrizante, nevralgias, insô-
nias, dores de cabeça, gastrite, 
hemorroidas, tétano, doenças 
mentais e até mesmo para al-
guns tipos de câncer. Contudo, 
seu principal e mais efetivo be-
nefício é no combate a depres-
são.

Antes de  destacar os be-
nefícios da erva é bom lembrar  
que estudos comprovam que a 
prisão de ventre está ligada a 
sintomas de depressão. Então 
trate de eliminar este sintoma 
comendo frutas e beber muita 
água. Lembre-se queijos e cho-
colates aumentam a prisão de 
ventre.

Outro tratamento alterna-
tivo recomendado é aplicar a 
velha e boa argila em três pon-
tos de seu corpo: em cima do 
timo (centro do peito, de baixo 
da segunda costela),por meia 
hora.

Nutrientes da 
erva-de-são-joão
A erva-de-são-joão con-

Como combater a 
depressão naturalmente

ta com óleo essencial, taninos, 
resinas, pectina, flavonoides, 
prociandina, catequinas, fito-
esteróis, vitamina C, carotenos, 
aminoácidos e saponinas. Sen-
do que a principal substância 
responsável pelos benefícios é a 
hipericina e seus fitocomplexos. 
Ela possui ação calmante e por 
isso os pesquisadores acredi-
tam que é capaz de combater a 
depressão. 

Benefício em estudo 
da Erva-de-são-joão
Ajuda a combater a de-

pressão: A erva-são-joão é 
muito utilizada no tratamento 
da depressão leve e moderada. 
Na Alemanha, ela é o antide-
pressivo mais utilizado, repre-
sentando mais 25% dos antide-
pressivos prescritos. A maioria 
dos pesquisadores acredita que 
as hipericinas presentes na 
planta sejam responsáveis pela 
atividade antidepressiva, mas 
o mecanismo ainda não é to-
talmente conhecido. Contudo, 
a planta só deve ser utilizada 
após orientação médica, pois 
ela possui uma série de efeitos 

colaterais e pode causar pro-
blemas de saúde.

Como consumir
A orientação é ingerir o 

extrato de erva-de-são-joão em 
cápsulas. A parte consumida da 
planta é a superior.

 
Quantidade 
recomendada
A recomendação da erva-

-de-são-joão varia entre 100 e 
300 miligramas por dia, sendo 
que é o seu médico quem irá 
determinar a quantidade diária 
a ser ingerida.

Cuidados 
ao consumir
O principal cuidado é só 

ingerir a erva-são-joão após a 
orientação médica e seguir exa-
tamente a recomendação deste 
profissional. Isto porque consu-
mir esta planta de forma errada 
pode causar sérios problemas 
de saúde.

Efeitos colaterais
A erva-de-são-joão tem 

ação fotossensibilizante, de 
modo que já foram descritos 
casos de pacientes que ingeri-
ram a planta e apresentaram 
dor após um banho de sol. Há 
relatos de casos em que a inges-
tão da erva-de-são-joão levou a 
psicose com alucinações e ilu-
sões em pessoas sem histórico 
de desordens psiquiátricas pes-
soais ou na família. Também há 
trabalhos que descrevem casos 
de pacientes que desenvolve-
ram estado de mania após a 
ingestão da erva-de-são-joão. 
Ainda há o perigo de hiperten-
são se a erva-de-são-joão for 
combinada com alguns alimen-
tos como queijo, repolho, picles 
e vinhos.

A recomendação da erva-de-são-joão varia entre 100 e 300 miligramas 
por dia, sendo que é o seu médico quem irá determinar a quantidade 
diária a ser ingerida

Quatro receitas de suco de 
melancia para pedra nos rins

O suco de melancia é um 
excelente remédio caseiro para 
ajudar a eliminar a pedra nos 
rins porque a melancia é uma 
fruta rica em água, que além de 
manter o organismo hidratado, 
possui propriedades diuréticas 
que contribuem para o aumen-
to da urina, o que naturalmente 
favorece a eliminação do cálcu-
lo renal.

Este suco deve comple-
mentar o tratamento que deve 
ser feito com repouso, hidrata-
ção, devendo o indivíduo beber 
cerca de três litros de água por 
dia e medicamentos analgésicos 
para aliviar a dor, sob indicação 
médica. Normalmente as pe-
dras nos rins são naturalmente 
eliminadas, mas no caso de pe-
dras muito grandes, o médico 
pode recomendar a cirurgia, 
que pode ser indicada para eli-
minar pedras com mais de cin-
co mm que podem causar in-
tensa dor ao passar pela uretra. 

Receitas deliciosas 
de suco de melancia
As receitas que indicamos 

a seguir são saudáveis, e pre-
ferencialmente não devem ser 
adoçadas com açúcar branco. 
Congelar a melancia antes de 
preparar o suco é uma boa op-
ção para os dias quentes de ve-
rão, e o suco deve ser preparado 
no momento de consumir. 

Melancia com limão 
Ingredientes

4 fatias de melancia
1 limão

Modo de preparo
Bater os ingredientes no 

liquidificador ou mixer e tomar 
gelado. 

Melancia com hortelã 
Ingredientes

1/4 de melancia
1 colher (de sopa) de folhas de 
hortelã picadas

Modo de preparo 
Bater os ingredientes no 

liquidificador ou mixer e tomar 
gelado. 

Melancia com abacaxi
Ingredientes 

1/2 melancia
1/2 abacaxi

Modo de preparo 
Bater os ingredientes no 

liquidificador ou mixer e tomar 
gelado. 

Melancia com 
gengibre
Ingredientes

1/4 melancia
1 colher (de café) de gengibre 

Modo de preparo 
Bater os ingredientes no 

liquidificador ou mixer e tomar 
gelado. 

A alimentação durante uma 
crise de pedra nos rins deve ser 
leve e rica em água, por isso as 
melhores opções para o almoço 
e jantar são as sopas, caldos e 
vitaminas de frutas. Também é 
aconselhado ficar de repouso e 
evitar esforços até a eliminação 
do cálculo, o que facilmente é 
reconhecido ao urinar. Após a 
eliminação da pedra é normal 
a região ficar dolorida, sendo 
aconselhado continuar inves-
tindo nos líquidos para limpar 
os rins. Confira como deve ser 
a alimentação para quem tem 
pedra nos rins.

O suco deve ser preparado no momento de consumir

A orientação é ingerir o extrato de erva-de-são-joão em cápsulas. O principal cuidado é só ingerir a erva-são-
-joão após a orientação médica e seguir exatamente a recomendação deste profissional
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Geral

Essa limpeza é indicada 
para “apagar” registros da 
memória energética dos am-
bientes. 

Faça sempre que tiver 
acontecido algo desagradável 
na casa como uma doença, 
um desentendimento ou sim-
plesmente porque você está 
achando o ambiente pesado. 

Se você está de mudança 
para outro imóvel, faça essa 
limpeza para apagar as me-
mórias energéticas dos anti-
gos donos. 

Com isso a energia do 
imóvel se renovará e após a 
limpeza, será como se fosse a 
primeira locação.

Material
1 limão (9 pedaços da 

casca verde do limão)
1 copo com água;
1 borrifador
Obs: O tamanho do imó-

vel altera a quantidade de 
água para mais ou para me-

Quando estiver sentindo 
desânimo, falta de vontade 
para fazer nada, sem coragem 
de enfrentar uma situação, é 
hora de tentar este banho.

Este banho é um mara-
vilhoso renovador para suas 
energias.

Pegue uma vasilha de vi-
dro transparente e encha com 
um litro de água.

Acrescente
10 folhas de hortelã picadas,
4 cravos-da-índia

Milho protege a visão 
e melhora o intestino

O milho traz benefícios 
para a saúde como proteger a 
visão, por ser rico nos antioxi-
dantes luteína e zeaxantina, e 
melhorar a saúde intestinal e 
emagrecer, devido ao seu alto 
teor de fibras que regulam o 
funcionamento do intestino e 
aumentam a sensação de sacie-
dade.

O milho pode ser consu-
mido cozido ou incluído em 

diversas receitas, como saladas, 
bolos, biscoitos, tortas, canjica 
e pamonha, além de poder ser 
incluído em preparações como 
arroz, molhos e carnes.

Dentre os seus principais 
benefícios para a saúde, estão:

Prevenir doenças nos olhos, 
pois protege a mácula ocular 
devido à presença dos antioxi-
dantes luteína e zeaxantina;

Fortalecer o sistema imu-

nológico, por ser rico em caro-
tenoides;

Ajudar a emagrecer, por 
dar mais saciedade devido à 
presença de fibras;

Reduzir os níveis de co-
lesterol, devido à presença de 
fibras;

Ajudar a controlar o açú-
car no sangue, por conter fibras 
e vitaminas do complexo B;

Dar energia, por ser rico 
em carboidrato;

Melhorar o trânsito intes-
tinal, pois suas fibras favorecem 
a formação das fezes e servem 
de alimento para a flora intes-
tinal.

O milho da pipoca é o mais 
rico em fibras, sendo um gran-
de aliado para o bom funciona-
mento intestinal. Além disso, 
ele é o que mais contém mine-
rais como fósforo, magnésio e 
zinco, enquanto o milho verde 
contém mais vitaminas, espe-
cialmente ácido fólico, niacina 
e vitamina B6. 

O milho pode ser consumido cozido ou incluído em diversas receitas, como saladas, bolos, biscoitos, tortas, 
canjica e pamonha, além de poder ser incluído em preparações como arroz, molhos e carnes

O milho da pipoca é o mais rico em fibras, sendo um grande aliado para 
o bom funcionamento intestina

Banho de ânimo
Pétalas de uma rosa vermelha.

Deixe esta mistura des-
cansar no sol por uma hora no 
mínimo e no máximo quatro 
horas, e depois misture mais 2 
litros de água.

Coe para retirar as ervas.
Tome seu banho normal, 

e quando acabar, jogue a po-
ção do pescoço para baixo 
deixando escorrer por todo 
corpo.

Este banho não é fervido, 
usamos a energia e o calor do 
Sol.

Tome seu banho normal, e quando acabar, jogue a poção do pescoço 
para baixo deixando escorrer por todo corpo

Limpeza energética com limão
nos, mas independente disso, 
usa-se apenas 1 limão.

Modo de fazer
Descascar o limão todo. 
Mesmo que as tiras se 

quebrem, não importa. Con-
tinue descascando

No final, as tiras da cas-
ca devem somar 9 pedaços, 
o que exige que se quebrem 
algumas para atingir esse to-
tal. 

E ponha as 9 tiras de cas-
ca dentro da água, deixando 
de molho durante a noite;

Após este tempo, a água 
com sumo é posta no borri-
fador (e as casquinhas podem 
ser jogadas no lixo)

Começando pela entrada 
(porta social), borrifar todo o 
chão e rodapé, menos os do 
banheiro.

Não é preciso afastar mó-
veis nem tapetes.

Não mancha parede nem 
tecidos.

Faça sempre que tiver acontecido algo desagradável na casa como 
uma doença, um desentendimento ou simplesmente porque você está 
achando o ambiente pesado
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Mousse de vinho
Ingredientes
1 lata de creme de leite.
vinho tinto seco de mesa de 

sua preferência. (a mesma me-
dida da lata de creme de leite)

1 lata de leite condensado.
2 pacotes de gelatina de 

uva.
2 1/2 xícaras de água.

Modo de Preparo
Dissolva os 2 pacotes de 

gelatina de uva nas 2 xícaras e 
meia de água quente, deixe es-
friar e reserve.

Bata no liquidificador o lei-
te condensado, o creme de leite 
e o vinho tinto, até se tornarem 
uma mistura homogênea.

Depois, adicione ainda no 
liquidificador a gelatina e mis-

ture novamente até que fique 
tudo misturado de maneira 
uniforme.

Enforme e leve a geladeira 
pro aproximadamente 3 horas 
e sirva.

Pode-se fazer uma calda.
Em uma panela coloque 

1 xícara de chá de vinho tinto 
seco e 10 colheres de açúcar e 
ferva em fogo baixo até encon-
trar uma consistência de calda, 
sirva a parte, também gela-
da ou coloque sobre a mousse 
como na foto acima. O sabor do 
doce ficará ampliado e muito 
mais atrativo.

Nota: use de preferência 
vinho tinto seco e não o tin-
to suave para evitar que fique 
muito doce

Quando você se sentir 
cansado, desvitalizado, absor-
vendo problemas dos outros, 
experimente tomar um banho 
com chá de louro: 

Pegue 5 folhas de louro se-
cas ou 10 folhas de louro fres-
cas, e deixe ferver com 1 litro 
de água; 

Abafe o chá por 10 minu-
tos, retire as folhas e deixe es-
friar (a ponto de não queimar 
sua pele).

Após o banho normal, des-
peje o chá sobre seu corpo (dos 
ombros para baixo). 

Faça esse procedimento 
3 vezes na semana (em dias 
alternados), e você se sentirá 
revigorado e cheio de energia 
vital; 

Além disso, seus chakas 
se beneficiarão do equilíbrio 
energético, proporcionando 
saúde e bem-estar.

Colocar folhas de louro 
em banhos de imersão também 
beneficia o relaxamento mus-
cular, tonifica o corpo etrata 
dores articulares.

As folhas de louro são muito utilizadas para tempero, 
mas você sabia que elas possuem poderes medicinais?

As folhas de louro também 
são consideradas anti-sépticas 
e digestivas, por isso um chá de 
louro após as refeições é bené-
fico para estimular a digestão.

O Louro também 
chama dinheiro!
Louro (Laurus nobilis) 

ajuda-nos:
Romper ligações com o 

passado. 
Vai nos medos mais pro-

fundos. 
Liberta-nos dos condicio-

namentos impingidos por re-
ligiões, pela sociedade e pela 
própria história. 

Essência floral transmu-
tadora e libertadora. 

Atua purificando e remo-

vendo os medos profundos e as 
posturas condicionadas, agora 
ultrapassadas e escravizantes 
que trazemos do passado. 

Energia que nos aponta o 
caminho para o futuro, para o 
novo, guiados pelo nosso Eu 
Interno. 

Floral que nos envolve 
na energia da esperança, da 
inspiração, da felicidade e do 
contentamento. 

É um tônico floral, com-
bate o cansaço, proporciona 
bom sono e combate o histe-
rismo. 

Na medicina caseira, o 
loureiro é usado como estimu-
lante do apetite. 

É utilizado para aliviar as 
cólicas menstruais. 

Atua como coadjuvante 
na cura das afecções da pele e 
das afecções dos ouvidos. 

Combate as hemorróidas, 
o reumatismo, as contusões e 
a diarréia.

A industria farmacêuti-
ca utiliza partes do loureiro: 
como diurético, para comba-
ter a debilidade (fraqueza or-
gânica), febre, infecções, dor, 
nevralgias, úlceras e ausência 
de menstruação

Um chá de louro após as refeições é benéfico para estimular a digestão

Colocar folhas de louro em banhos de imersão também beneficia o relaxamento muscular, tonifica o corpo 
etrata dores articulares


