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Embrapa e Emater promovem 
encontro para qualificar mulher rural

Cerca de 120 produtoras rurais participaram do primeiro evento específico “Mulheres Rurais: o poder que produz”. A chefe-geral 
da Embrapa Suínos e Aves, Janice Zanella, e a gerente da regional da Emater, Sandra Dalmina,  destacaram que as mulheres não 
têm que ser iguais aos homens, mas sim, terem as mesmas oportunidades para mostrar o poder e a competência. Páginas 04 e 05
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Estudo da Embrapa e 
FGV mostra os campeões do 
desperdício:  arroz, carne, fei-
jão e frango. Total ultrapassa 
a R$ 1 mil por família, apenas 
o gasto com a compra dos ali-
mentos mais desperdiçados. 
Sem levar em conta o custo 
do preparo, que inclui gás de 
cozinha, óleo, água e outros 
recursos.

Uma família de três pes-
soas em um ano pode desper-
diçar  mais de R$ 1.000,00, 
com base nos valores do Ins-
tituto de Economia Agrícola 
(IEA), de São Paulo, em abril 
de 2019. Os dados são de es-
tudo da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), que ouviu 1.764 
famílias em todo o País, em 
parceria com a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), em 2018. 

São 128 quilos de alimen-
tos por ano desperdiçados por 
ano. Por pessoa, o desperdício 
de comida em casa atinge 41 
quilos por ano - o equivalen-
te a R$ 323.  Sem considerar 
perdas em restaurantes, em-
presas, hotéis e escolas

Os produtos mais per-
didos são arroz - 28,33kg -, 
carne, com 25,76kg, feijão, 
com 20,60kg, e frango, com 
19,32kg. O leite completa a 
lista dos principais alimentos 
jogados fora, com 5,15 litros 
anuais.  

Alguns hábitos apontam 
a esse elevado desperdício, 

O Programa Troca-Tro-
ca de sementes de milho é 
caracterizado por ofertar 
sementes de variedades di-
ferentes para os agriculto-
res, com um preço inferior 
ao praticado no mercado.  É 
realizado pelo Estado o pa-
gamento de parte do valor do 
saco, possibilitando aos agri-
cultores que se enquadrarem 
nos requisitos a compra de 
até quatro sacos de milho com 

As sementes de milho podem ser utilizadas para para plantio do grão 
ou silagem

Último dia para inscrição 
no Programa de Troca de 
sementes de milho

um preço mais atrativo.

Como se inscrever
Os agricultores que pos-

suem o Talão do Produtor po-
dem dirigir-se até hoje (18) a 
Sede da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento da Agri-
cultura –SMDA levando RG, 
CPF e a Declaração de Apti-
dão ao Pronaf (DAP) atuali-
zada para realizar a inscrição 
no programa.

Pesquisa da Embrapa aponta 
desperdício 128 quilos por 
família ao ano em alimentos

próximo ao de nações mais 
ricas. A compra mensal é um 
deles, assim como o hábito da 
“fartura”. O costume de fazer 
uma grande compra depois de 
receber o salário e encher a 
despensa faz com que as famí-
lias preparem porções muito 
grandes e não aproveitem as 
sobras. Esses fatores compor-
tamentais estão associados à 
valorização da abundância, da 
preferência por uma comida 
‘fresquinha’ e até por haver 
certo preconceito com sobras 
de refeição, a ‘comida dormi-
da’. 

Planejar melhor as com-
pras e refeições, não adquirir 
alimentos em excesso e rea-
proveitar sobras é fundamen-
tal para reduzir a quantidade 
jogada fora.

As famílias brasileiras até 
percebem que o desperdício 
causa impacto no orçamento, 

mas a força da cultura é tanta 
que o hábito de desperdiçar 
permanece. 

Educação
O estudo sugere ações 

educacionais e de comunica-
ção realizadas por parcerias 
público-privadas para elevar 
conscientização da população 
sobre o problema. As estraté-
gias para redução do desper-
dício podem ser direcionadas 
ainda para gerar novas opor-
tunidades de negócio e incre-
mentar a disponibilidade de 
alimentos saudáveis. O Brasil, 
por exemplo, produz muitas 
frutas e hortaliças mas, pa-
radoxalmente, o consumo per 
capita é bem abaixo dos valo-
res recomendados pela Orga-
nização Mundial de Saúde e 
as perdas e o desperdício são 
muito elevados. 

América Latina
Segundo dados da Orga-

nização das Nações Unidas 
(ONU), a América Latina 
desperdiça, em média, 127 
milhões de toneladas de ali-
mentos a cada ano. Em valo-
res, seriam cerca de US$ 97 
bilhões. A entidade elencou 
como um dos objetivos de 
desenvolvimento sustentá-
vel a redução pela metade do 
desperdício de alimentos até 
2030. 

Pesquisa comprova que 
agrotóxico penetra em fru-
tas. O produto usado para 
aumentar tempo de conser-
vação da fruta, utilizado para 
transporte e armazenamento, 
acaba, ao longo dos dias, in-
vadindo sua polpa.

Pesquisa da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), em 
parceria com uma universi-
dade da Louisiana, nos EUA, 
concluiu que um tipo de agro-
tóxico usado para aumentar 
o tempo de conservação da 
maçã, acaba, com o decor-
rer do tempo, penetrando no 

Pesquisa concluiu que agrotóxico 
penetra além da casca da maçã

fruto, não ficando restrito à 
casca.

“O objetivo da pesqui-
sa foi aplicar um fungicida 
na pós-colheita, chamado 
imazaliu, na casca da maçã 
e verificar se esse composto 
penetra a casca da maçã”, ex-
plica o pesquisador. A análise 
foi realizada em um aparelho 
normalmente usado para ras-
trear células cancerígenas.

Nos primeiros 30 minu-
tos, somente na casca; em um 
dia, avançou um milímetro na 
polpa da fruta; no quarto dia, 
três milímetros.



Jornal Vale dos Vinhedos -  21 de maio de 20194
Geral

Cerca de 120 produto-
ras rurais participaram nesta 
terça-feira (11) do primeiro 
evento específico para as mu-
lheres promovido em parceria 
pela Embrapa e Emater/RS-
-Ascar, em Bento Gonçalves 
(RS). “Para a Embrapa, esse é 
um momento muito especial, 
porque sabemos da impor-
tância histórica do trabalho 
desempenhado pelas mulhe-
res, em especial pelas mulhe-
res rurais. Sempre focamos o 
homem como ator principal, 
mas hoje nós organizamos 
este evento como forma de re-
conhecimento à importância 
de vocês, produtoras rurais”, 
anunciou José Fernando da 
Silva Protas, chefe-geral da 
Embrapa Uva e Vinho, ao 
realizar a abertura do even-
to “Mulheres Rurais: o poder 
que produz”.

Ainda na abertura, a che-

Encontro: tecnologias para alavancar o       empoderamento das mulheres rurais
fe-geral da Embrapa Suínos 
e Aves, Janice Zanella, e a 
gerente da regional da Ema-
ter/RS-Ascar de Caxias do 
Sul, Sandra Dalmina, emo-
cionaram a plateia com seus 
depoimentos, diretamente li-
gados à agricultura familiar. 
As gestoras falaram sobre as 
diversas dificuldades ao longo 
do caminho que percorreram 
para hoje serem as represen-
tantes de suas instituições. “É 
muito interessante ver as mu-
lheres como uma força extra-
ordinária, que está nas pro-
priedades rurais trabalhando, 
impulsionando e gerando 
todo esse desenvolvimento e 
riqueza, através do suporte a 
toda a família, nas mais dife-
rentes formas”, disse Sandra.

Para Janice Zanella, a 
iniciativa concretizou um so-
nho da Embrapa, de reunir 
a força da mulher e mostrar que o caminho do sucesso 

está pronto para ser conquis-
tado, nesta iniciativa liderada 
pela Embrapa Uva e Vinho. 
Ela também destacou a liga-
ção do evento aos Objetivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), estabelecidos 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), que compõem 
uma agenda mundial para a 
construção e implementação 
de políticas públicas. “Aqui 
respondemos diretamente a 
dois dos 17 objetivos propos-
tos: o número 5, de Igualdade 
de Gênero, e o 10, de Redu-
ção das Desigualdades. Nós 
mulheres não temos que ser 

iguais aos homens, mas temos 
que ter as mesmas oportuni-
dades e mostrar o poder e a 

competência que temos”.
A abertura já preparou 

a plateia de 120 produtoras 
rurais para a palestra “Na 
cabeceira da mesa”, com a 
jornalista Marciele Scarton, 
autora do livro Mulheres do 
Interior, que destacou e va-
lorizou as conquistas diárias 
das mulheres. “A proposta 
da palestra foi incentivar as 
mulheres a praticarem e a 
valorizarem as suas conquis-
tas. Muitas vezes esses foram 
direitos negados para as mu-
lheres do passado e hoje como 
estão incorporados, a gente 
acaba deixando de lado, não 
valorizando”, disse.

Dia de campo 
sob medida
Á tarde, as produtoras 

participaram de um dia de 
campo preparado sob medida 
por quatro unidades da Em-
brapa - Clima Temperado, 
Suínos e Aves, Trigo e Uva 
e Vinho, com a apresentação 
de tecnologias que podem 
agregar renda à produção. “A 
ideia foi destacar, a partir da 
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Encontro: tecnologias para alavancar o       empoderamento das mulheres rurais

O evento  integrou o plano de estágio de final de curso do estudante 
de Relações Públicas Paulo Eduardo Dóro Prestes, da Universidade 
Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen, orientado 
pela relações-públicas da Embrapa Uva e Vinho, Silvana Buri

O evento integrou o plano de estágio de final de curso do estudante de 
Relações Públicas Paulo Eduardo Doro Prestes, da Universidade Federal 
de Santa Maria, campus Frederico Westphalen

realidade da Serra Gaúcha, o 
que as unidades de pesquisa 
do Sul poderiam apresentar. 
E pela receptividade e ava-
liação das participantes, foi 
um sucesso. Com certeza, te-
remos propriedades que irão 
adotar as novidades”, ava-
liou Marcos Botton, chefe de 
Transferência de Tecnologia 
da Embrapa Uva e Vinho e 
idealizador do evento.

Em seu espaço, a Em-
brapa Clima Temperado 
apresentou variedades de 
batata-doce biofortificadas 
que enriquecem a refeição, 
dentre elas a BRS Amélia, 
BRS Rubissol, BRS Cuia, 
BRS Beauregard e BRS Gai-
ta. Também abordou sobre o 
manejo, produção de mudas e 
os benefícios nutricionais do 
alimento.

Já a Embrapa Trigo con-
quistou as participantes com 
uma oficina de panificação, na 
qual foram ensinadas técni-
cas para agregar valor ao pão 
comum, utilizando diferentes 
recheios como calabresa, er-
vas finas e pizza enrolada. O 
encontro também esclareceu 
dúvidas e repassou dicas.

A Embrapa Suínos e Aves 

apresentou como alternativa 
para agregação de valor na 
propriedade a galinha poe-
deira colonial Embrapa 051, 
especializada na produção de 
ovos de casca marrom. Por 
ser rústica, ela se adapta bem 
aos sistemas menos intensi-
vos, característicos da agri-
cultura familiar.

Na estação da Embra-
pa Uva e Vinho, as mulheres 
degustaram e compararam 
o suco de uva integral e o 
néctar, percebendo as prin-
cipais diferenças entre eles. 
Também conheceram o Su-
quificador, equipamento de-
senvolvido pela Empres ade 
Pesquisa para produzir suco 
de uva integral em peque-
nas quantidades, ideal para a 
agricultura familiar.

Atenta a todas as dicas e 
recomendações, a produtora 
Valdete Peruzzo aproveitou 
também para tirar dúvidas 
sobre a elaboração do suco já 
pensando no futuro. “Fazer 
suco é um sonho antigo. Ter 
um equipamento desses (su-
quificador), me deixa até sem 
palavras. Realmente o evento 
de hoje vai ajudar a realizar 
o meu sonho”, comentou a 

agricultora. A importân-
cia de aprender e ver coisas 
diferentes, como esse equi-
pamento também foi o pon-
to destacado por Teresinha 
Massocco Paese, produtora 
de Pinto Bandeira. “Tem que 
se mostrar, que se tem vonta-
de de aprender. Eu deixaria 
esse registro: quando tiver 
um evento, que vá”.

“Além das novidades para 
as participantes, esse evento 
fez todo mundo refletir. Foi 
uma excelente parceria en-
tre a Emater e a Embrapa”, 
avaliou a extensionista social 
Maria de Lourdes Gasperin 
Pancotte, do escritório da 
Emater/RS-Ascar de Ben-
to Gonçalves. Ela integrou 
a comissão organizadora do 
evento, que foi promovido 
pela Embrapa e Emater/RS-
-Ascar, contando com o apoio 
do Sicredi Serrana, da Corte-
va Agriscience e do Instituto 

Brasileiro do Vinho (Ibravin).
Coroando o sucesso des-

se primeiro evento específi-
co para as mulheres, as Ins-
tituições responsáveis pela 
organização já se preparam 
para as próximas edições, 
as quais deverão ser anuais, 
contemplando assuntos su-

geridos pelas participantes. 
Ficou evidente que a fórmula 
do evento atingiu os objetivos 
propostos e, somada à própria 
força inerente das produtoras 
rurais, alavancará sua parti-
cipação no desenvolvimento 
das famílias e comunidades 
rurais da Serra Gaúcha.
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Esse vegetal é rico em mi-
nerais cálcio, ferro, magnésio, 
fósforo, potássio, cobre, man-
ganês e zinco.

Em vitaminas A, C, E e K, 
B6; além de proteínas e fibras, 
por isso, combate a anemia, 
ajuda no tratamento de ecze-
mas, alivia prisão de ventre, 
melhora o funcionamento di-
gestivo.

O espinafre é anticancerí-
geno, devido conter flavonoi-
des e fitonutrientes que agem 
reduzindo a divisão celular de 
diversos tipos de câncer.

Essa verdura contribui 
para a formação do sangue, 
devido ao ferro contido em 
sua composição nutricional, 
por isso, é indicado para pes-
soas anêmicas, e desnutridas.

Outra propriedade bené-
fica do espinafre é o cálcio e o 
fósforo, nutrientes dessa ver-
dura que colaboram na boa 
formação dos ossos e dentes, 
no fortalecimento muscular e 
na coagulação do sangue.

A vitamina A que faz par-
te das propriedades nutricio-
nais desse vegetal benefician-
do a saúde da visão, da pele e 
do sistema imunológico.

Outras vitaminas de vital 
importância que têm no espi-
nafre são as do Complexo B, 
responsáveis pela proteção da 
pele, do sistema nervoso e do 
aparelho digestivo, fazendo 
bem para os nervos e cérebro.

Por todos esses nutrien-
tes e propriedades, essa ver-
dura reduz pressão arterial 

O manjericão cresce me-
lhor fora de casa onde pode 
receber luz e temperaturas 
adequadas, mas também é 
possível cultivá-lo dentro 
de casa, contanto que esteja 
em um local ensolarado. Se 
estiver cultivando um man-
jericão dentro de casa como 
um repelente natural de 
moscas, que não suportam 
seu cheiro, ou cultivando-o 
para usar em receitas, nunca 
desista das plantas quando 
estiverem doentes; continue 
cuidando delas normalmente 
para revivê-las.

 
Passo 1
Troque o vaso da planta 

para certificar-se de que es-
teja em terra bem drenada. 
Recoloque-a em uma mistu-
ra de plantio bem drenada. 
Escolha um vaso com furos 
de drenagem para certifi-
car-se de que a água não se 
acumule e que as raízes não 
fiquem encharcadas.

Passo 2
Desinfete as lâminas da 

tesoura com o álcool iso-
propílico e remova as folhas 
danificadas ou mortas. Eli-

Um ótimo remédio ca-
seiro para a coceira na vagi-
na causada pela candidíase é 
lavar a região íntima com de 
ervas preparado com alecrim, 
sálvia e tomilho porque esta 
mistura possui propriedades 
antimicrobianas, inibindo 
também o crescimento ex-
cessivo de fungos, além de ter 
propriedades calmantes e re-
generadoras sobre a mucosa 
da região.

A coceira na vagina ge-
ralmente é causada pela can-
didíase e a sua principal ca-
racterística é a presença de 

um corrimento branco

Ingredientes
375 ml de água
2 colheres (de chá) de tomilho 
seco
1 colher (de chá) de alecrim 
seco
1 colher (de chá) de sálvia seca

Modo de preparo
Ferva a água, adicione as 

ervas e deixe descansar tampa-
do por, aproximadamente, 20 
minutos. Coe esta infusão e uti-
lize-a como solução de limpeza 
da região íntima 2 vezes por dia.

Remédio caseiro 
para coceira na vagina

Como salvar uma planta 
de manjericão doente

minar as partes mortas esti-
mula o crescimento das áreas 
saudáveis da planta.

Passo 3
Regue a terra ao redor 

da planta até que 2,5 cm do 
topo da terra estejam mo-
lhados, mas não encharca-
dos. Não umedeça as folhas. 
Despeje o excesso de água 
da superfície da terra, con-
forme necessário. Deixe a 
terra secar antes de regá-la 
novamente, mas mantenha-
-a próxima a outras plantas 
para aumentar a umidade ou 
borrife a planta com água 
entre as regas.

Passo 4
Coloque o vaso em uma 

janela virado para o sul que 
receba seis a oito horas de 
luz solar direta diariamente. 
Vire a planta todos os dias 
para certificar-se de que to-
das as partes dela recebam 
luz solar direta adequada.

Passo 5
Aplique o adubo rico em 

nitrogênio, diluído a meia 
força, a cada quatro a seis 
semanas na terra de plantio.

Espinafre: todas as propriedades 
benéficas para o teu corpo

alta, combate a hemofilia, 
menstruação escassa e dolori-
da, artrite e escorbuto.

Devido as propriedades 
purificadoras, o espinafre aju-
da a clarear a pele e remover 
as manchas do rosto decor-
rentes de distúrbios biliares.

O espinafre é um alimen-
to antioxidante, por ser fonte 
de vitaminas C, E, betacaro-
teno, zinco, manganês e selê-
nio, por isso, previne e ajuda 
a reduzir a osteoporose, ate-
rosclerose e o envelhecimento 
precoce.

Esse vegetal contém alto 
teor de fibras, contribuindo 
para o bom funcionamento do 
trânsito intestinal.

 
Espinafre 
emagrece?
O espinafre é um alimen-

to com poucas calorias, para 
se ter uma ideia, 2 xícaras de 
espinafre cru contém 14 calo-
rias, ou seja,é pouco calórico, 
além disso, essa hortaliça pos-
sui um grande valor energé-
tico, ausência de gorduras e 
promove boa digestão.

Assim sendo, consumir 
o espinafre pode sim ajudar 
em dietas de emagrecimento 
e controle de peso, de forma 
saudável devido à gama de 
nutrientes que possui.

Outra vantagem que o es-
pinafre oferece para manter 
a forma, com saúde, é que é 
um alimento bem hidratante, 
composto por 93% a 95% de 
água, o que o torna desinto-

xicante e depurativo, favore-
cendo a eliminação de toxinas 
e a eliminação de gorduras.

Esse alimento rico em fi-
bras e constituído por tilacoi-
des, que são membranas das 
folhas verdes que têm a capa-
cidade de reduzir a velocidade 
da digestão dos lipídios, pro-
longa a saciedade, o que con-
tribui para se comer menos, 
com a vantagem de manter o 
corpo nutrido e sem fome.

Segundo um estudo da 
Universidade de Lund sobre 
folhas verdes para o ema-
grecimento, como as do es-
pinafre, para aproveitar as 
propriedades emagrecedoras 
destas, de forma mais eficien-
te, o ideal é o consumo do su-
plemento dietético com mem-
branas das folhas verdes (5g), 
pois, o nosso corpo não separa 
e libera os tilacoides da planta 
de maneira direta.

Porém, esse fato por si 
só não diminui e desmere-
ce o efeito e as propriedades 
do espinafre benéficos para a 
saúde do corpo e a boa forma. 
No caso específico do emagre-
cimento, mesmo que ingerido 
sem ser na forma de suple-
mento e o resultado ocorra 
em menor proporção, ainda 
sim, o espinafre é um alimen-
to pouco calórico e que pode 
colaborar para o controle do 
peso.

O uso de suplementos 
para emagrecimento ou ou-
tros fins deve ser feito apenas 
sob recomendação médica.
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A sálvia (Salvia officina-
lis) é uma planta arbustiva, 
perene, originária da região 
mediterrânica cujo nome já 
diz o que é capaz de fazer, 
salvar (em latim seu nome é 
“salvi”, que quer dizer salvar 
e, popularmente, também é 
conhecida sálvia-comum ou 
sálvia-das-boticas).

Conheça aqui algo so-
bre os benefícios que a sálvia 
pode aportar, especialmen-
te, para nós, mulheres. Esta 
planta aromática é usada por 
todas as medicinas populares 
europeias (existem diversas 
espécies de sálvia, tanto em 
regiões mais frias onde os 
invernos são fortes como nas 
regiões desérticas) e todas, de 
alguma maneira, são medici-
nais.

Sálvia - propriedades 
e benefícios
A sálvia é um potente 

expectorante e “limpador de 
catarros ocultos” - se você to-
mar chá de sálvia por 7 dias 
verá que até onde você não 
imaginava que houvesse ca-
tarros ou mucos, estes brota-
rão e se limparão. Portanto, 
se você está resfriado, com 
o peito pesado, apele para a 
sálvia, tanto na forma de chá 
como na de inalação (um pou-
co do chá de sálvia misturado 
soro fisiológico é um ótimo 
recurso em casos de bron-
quites, rinites e processos 
semelhantes, se usado em um 
vaporizador ou inalador, por 
exemplo). Também é febrífu-
ga e antitussígena. Com suas 
propriedades medicinais, é 
uma planta presente na me-
dicina chinesa e na ayurveda 
e, historicamente, sempre foi 
apreciada pelos romanos.

Mas, esta planta é espe-
cialmente poderosa para as 
mulheres, para tratar proble-

Sim, você leu correta-
mente! O truque é simples: 
quando você escova os den-
tes, fica sem vontade de co-
mer? Pois é, algumas pastas 
de dente ajudam a diminuir 
a fome.

Ao contrário do que mui-
tos pensam, esta sensação não 
acontece por causa do Lau-
ril Sulfato de Sódio, um dos 
componentes presentes em 
todos os produtos.

Mas não saia comendo 
pasta de dente para emagre-
cer pois  o  LSS é um deter-
gente usado na limpeza da 
pele, sabonetes, xampus e 
algumas vezes até para fa-
zer detergentes de cozinha 
e jamais pode ser ingerido.A 
perda da fome é causada pe-
los sabores mentolados e 
adoçantes usados nas formu-
lações das pastas.

 Basta escovar seus den-
tes quando você tiver fome 
fora do horário.

Sálvia - a planta amiga das mulheres

mas do ciclo menstrual (ame-
norreia - falta de ciclo mens-
trual ou menstruação escassa 
- e cólicas menstruais) e me-
nopausa(reduz os fogachos 
e outros males desta fase da 
vida). Este efeito específico é 
derivado de alguns dos flavo-
noides que a sálvia contêm, 
que ajudam a equilibrar o sis-
tema hormonal.

Também é a sálvia que 
pode nos ajudar, às mulheres, 
quando retemos líquidos (de 
origem hormonal), quando 
a pressão arterial está eleva-
da e nas dores de cabeça que 
acompanham os desequilí-
brios hormonais. Um banho 
de assento com chá de sálvia é 
especialmente efetivo nos ca-
sos de cistite e ressecamentos 
vaginais incômodos.

Como plantar sálvia
A sálvia é fácil de se cul-

tivar mas, não é comum que 
no Brasil esta erva tão ben-
fazeja integre os jardins das 
casas. Você pode plantar sál-
via através de sementes (peça 
Salvia offcinalii s pois exis-
tem inúmeras variedades or-
namentais, com flores verme-
lhas, que não têm as mesmas 
qualidades curativas) ou por 
estaca (ramas).

Esta planta não gosta é de 
excesso de umidade (as regas 
frequentes são necessárias 
só no período de brotamento 
das sementes e crescimento 
das mudas). Se for plantar no 
jardim, deixe no tempo e só 
regue se a chuva falhar mais 
de uma semana mas, se for 
plantar em vasos, tenha cui-
dado de escolher uma terra 
orgânica mais para o argilo-
so, porém que tenha boa dre-
nagem. Um dos problemas de 
cultivo da sálvia é o apodre-
cimentos das suas raízes pelo 
excesso de água no solo.

Chá de Sálvia
Um punhado de folhas 

frescas é o suficiente para 
você fazer um litro de chá - 
faça infusão, quer dizer, não 
ferva as folhas mas coloque-
-as na água fervente, apa-
gue o fogo, tampe e deixe 
abafado por uns 10 minutos 
antes de tomar. Uma xícara 
de chá se faz com 4 folhas 
de sálvia, essa é a dose boa. 
Tome até 4 xícaras ao dia.

Pelos seus efeitos no 
equilíbrio hormonal, a sál-
via não é recomendada para 
grávidas.

O banho de sálvia tam-
bém é um ótimo relaxante e, 
na falta da sálvia em folhas, 
você poderá usar algumas 
poucas gotas de óleo essen-
cial de sálvia para este fim.

Os defumadores de sál-
via são excelentes para a 
limpeza energética dos am-
bientes e para a melhoria do 
seu estado de ânimo. Para 
isso, queime um galho seco 
de sálvia, com suas folhas, 
e passeie com ele pela casa. 
Se diz que os maus espíritos 
se afastam da casa que usa 
sálvia como defumador. Ali-
ás, o seu aroma é delicioso.

Algumas outras espé-
cies de sálvia também são 
usadas medicinalmente: 
Salvia alba e Salvia Sclarea, 
dentre outras menos co-
nhecidas. A Salvia divino-
rum, originária das regiões 
desérticas do México e Ca-
lifórnia é usada em rituais 
indígenas e é uma planta 
enteogena potente (com o 
seu uso ritualístico, que é 
proibido no Brasil, o usuá-
rio bem preparado poderá 
alcançar outros níveis de 
consciência mas, também 
poderá fazer uma “péssima 
viagem” - esta sálvia é peri-
gosa, tenha cuidado).

Como emagrecer 
com pasta de dente

Estes sabores enganam as 
papilas gustativas da língua e 
mandam para o cérebro a in-
formação de que o organismo 
está se alimentando. Assim, a 
fome pode ser reduzida por 
alguns minutos ou horas.

Parece uma saída na 
luta contra a balança, não 
é? Além disso, as pastas de 
dente de hortelã ou menta 
têm o mesmo princípio ativo 
e são as que mais conseguem 
enganar as papilas da língua 
pelo elevado frescor que pos-
suem.

Então, logo que terminar 
de se alimentar, corra para 
o banheiro para escovar os 
dentes com pasta de dente de 
menta!

Quando isso acontece, 
você sente menos vontade de 
comer doces e o seu cérebro 
fica em estado de saciedade 
por mais tempo. Com isso, 
você come menos, principal-
mente doces, e emagrece!

Se você gosta do feijão 
com o caldo mais encorpado 
mas não consegue esse efeito 
no cozimento, retire da pa-
nela uma concha do feijão 

cozido e amasse os grãos. 
Depois, devolva a pasta para 
a panela, mexa bem e deixe 
ferver por mais alguns mi-
nutos.

Como engrossar o caldo do feijão
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Este removedor de cutí-
culas caseiro, faz uma esfo-
liação na cutícula, deixando 
ela fininha , macia e com um 
aspecto bem bonito.

Ingredientes
1 colher(sopa) de hidra-

tante
1 colher (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de Azeite 

de Oliva

Como preparar
Muito simples, basta mis-

turar bem os três ingredien-

Juntar, em um só lugar, 
os benefícios da sálvia e do 
alecrim, pode ser um ótimo 
auxílio para você que está 
“meio esquecida” de tanta 
correria e cansaço - sim, o 
estresse causa, muitas vezes, 
problemas de memória, por 
puro esgotamento.

Você vai precisar de:
1 litro de vinagre de maçã 

(de boa qualidade) ou de 1 
litro de vinho seco (tinto ou 
branco)

2 colheres de sopa de fo-
lhas de alecrim

2 colheres de sopa de fo-
lhas de sálvia picada

100 ml de mel puro de 
abelhas (se for diabético, dei-
xe o mel fora da receita de 
elixir).

Preferencialmente use 
ervas frescas mas, se tal não 
for possível, faça o elixir com 
as desidratadas e reduza à 
metade a quantidade (mas, 
que sejam ervas de boa proce-
dência, bem embaladas, e que 
tenham aroma, indicativo de 
que ainda estão novas).

Lave bem as ervas, dei-
xe-as secar completamente e 
coloque-as em uma garrafa 
de vidro escuro. Junte todo o 
vinagre e, no final, o mel. Essa 
garrafa deverá ficar tampada, 
em local escuro, por 15 dias. 
De tempos em tempos, sacuda 
a garrafa para misturar o seu 
conteúdo.

Use vaselina
Muitas pessoas pensam 

que apenas produtos caros 
dão resultado.

No entanto, na realidade, 
mesmo um produto econô-
mico pode trazer resultados 
ótimos.

A vaselina é o exemplo 
perfeito disso.

Aplique delicadamente a 
vaselina em suas pálpebras 
antes de dormir e retire ape-
nas na manhã seguinte.

Use clara de ovo
Se você não tiver aflição 

da consistência da clara de 
ovo, pode considerar usá-la 
para fazer os cílios cresce-
rem.

Misture 2 gotas de clara 
de ovo com 2 gotas de óleo de 

Liberou geral: não engorda!
1 colher de chá de café em pó 
solúvel
1 col. chá de açúcar mascavo
1 colher de sobremesa água 
quente
1 xícara de chá de leite des-
natado
1 colher de chá de cacau em 
pó
Canela em pó a gosto.

Receitas para aumentar os cílios
rícino.

Aplique a mistura sobre 
os cílios usando uma escovi-
nha escova antes de ir para 
a cama e lave bem na manhã 
seguinte.

Faça isso diariamente e, 
em breve, você vai notar um 
resultado impressionante.

Faça Massagem nas Pál-
pebras:

Normalmente, a massa-

gem ajuda a estimular o fluxo 
de sangue.

Se você quer que seus 
cílios cresçam, esse é ou-
tro método natural que você 
pode utilizar.

Lave bem suas mãos e 
massageie suas pálpebras su-
avemente.

Repita o procedimento 
diariamente e logo você co-
meçará a notar a diferença.

A receita do elixir de alecrim 
e sálvia: contra estresse 
e perda de memória

Depois de pronto, coe o 
conteúdo e o líquido resul-
tante você deverá tomar, dia-
riamente - 3 colheres de sopa 
com um pouco de água (pode 
tomar tudo junto ou dividir a 
dose pelo dia).

O alecrim é um poderoso 
estimulante orgânico e men-
tal que atua, curativamente, 
no estresse e ansiedade. No 
entanto, para algumas pes-
soas, o alecrim pode causar 
hipertensão - observe o seu 
organismo e decida se é este 
o seu caso. Se você não sabe 
ainda, se tem sensibilidade 
exagerada com o alecrim, ex-
perimente tomando um cha-

zinho desta erva.
A sálvia é riquíssima em 

flavonoides que estimulam as 
funções cerebraise têm efei-
tos positivos sobre os neuro-
transmissores que afetam o 
nosso humor - fazer uso ro-
tineiro da sálvia, como óleo, 
extrato ou chá, é um bom re-
médio para quem está meio 
deprimido. E, a ação da sálvia 
na memória tem a ver com o 
seu conteúdo em hispidulina, 
substância que interage com 
as células cerebrais formando 
um neurotransmissor, GABA 
- ácido gama-aminobutírico, 
que atua na cognição e esta-
dos de ânimo.

Como remover as 
cutículas sem alicate e 
sem dor em cinco minutos

tes da receita, e pronto.

Como usar
Aplique o removedor em 

suas cutículas, e faça massa-
gens circulares, fazendo uma 
leve esfoliação.

Deixe este produtinho ca-
seiro em suas Unhas, por cer-
ca de 10 minutos.

Agora lave as mãos com 
água fria, e seque com uma 
toalha bem macia.

Empurre as cutículas com 
uma espátula e pode pintar as 
unhas normalmente

Receita: cappuccino termogênico
Como fazer
Misture a o café, o açúcar 

e a água quente até formar 
uma espuma. Aqueça o leite e 
misture com o cacau e a ca-
nela. Junte ao café e sirva em 
seguida

Informações
Rendimento: 1 porção
Calorias por porção: 88 kcal


