
Óleo de gengibre: remédio
natural contra dor e muito mais
 pág. 07

Almanaque

Novembro de 2019 | ano 17 Circulação mensal | wwww.gazeta-rs.com.brCirculação: Sede do município, linha Pederneiras, 
Linha Santa Bárbara, Linha Armênio, Linha Leopoldina, 

Linha Colussi, Linha Santo Isidoro, Linha Alcântara, 
Linha Fernandes Lima, Linha Argemiro

pág. 03

Premiações
Aurora é TOP de Marketing 2019
da ADVB-RS em duas categorias

pág. 03

Exportação
Cooperativa quadruplica 
vendas para China em 2019

pág. 08

Como tirar cheiro de cigarro 
da boca, roupa e mãos

Almanaque

pág. 06

Como plantar
e cultivar arruda

Almanaque

Festival na praça reúne seis mil turistas

Com comida boa e farta, e muitas opções de vinhos e espumantes, o município soube receber os turistas nos dias dias de festival que contou também com inúmeras atrações musicais.
Páginas 04 e 05



Jornal Monte Belo - 19 de novembro de 20192
Geral

Editado por: Boa Comunicação
Editoria: Ana Lúcia Zanelatto.
Circulação Jornais Rurais:  Terças-feiras em rodízio, pela or-
dem, Jornal Tuiuty, Jornal Monte Belo do Sul, Jornal Vale dos Vinhe-
dos e Jornal São Pedro. 



Jornal Monte Belo - 19 de novembro de 2019 3

A Vinícola Aurora par-
ticipou, nesta semana, da 
Prowine Shangai, a edição 
chinesa da maior feira de vi-
nhos do mundo, a ProWein 
Dusseldorf (Alemanha). 
Nessa participação, somou 
contatos com mais de 20 im-
portadores e realizou várias 
reuniões estratégicas com os 
clientes atuais que mantém 
naquele país. Esta foi a ter-
ceira feira na China em que a 
vinícola participou este ano – 
as anteriores aconteceram em 
Chengdu, no norte, e a Inte-
rWine em Guanzhou, no sul. 
Por ocasião da 2ª Wine South 
America – feira internacional 
de vinhos realizada em se-
tembro, em Bento Gonçalves 
(RS), a Aurora recebeu em 
suas instalações 5 importado-
res chineses, que conheceram 
a vinícola e a região e parti-
ciparam de treinamento com 
os sucos, vinhos e espumantes 
da Aurora. Todos os esforços 
para ampliar a participação 
da vinícola no mercado chi-
nês já renderam conquistas 
importantes. A principal de-
las, um volume exportado 

Uma campanha criada 
para impulsionar o cresci-
mento do icônico Keep Coo-
ler no ambiente digital, bebi-
da inovadora que chegou ao 
mercado brasileiro em 1987 
e embalou gerações pelos 
anos 90 adiante, resgata o 
cantor Felipe Dylon em pa-
ródia ao seu grande hit entre 
90 e 2000 "Musa do Verão". 
Esse clima pop-retrô é a tô-
nica do videoclipe criado pela 
Vinícola Aurora com a agên-
cia Batuta, "Keep no Verão", 
uma campanha que acaba de 
receber dois prêmios TOP 
de Marketing da Associação 
dos Dirigentes de Marketing 
e Vendas do Brasil/ADVB-
-RS: categorias "Marketing 
Digital " e "Setores de Mer-
cado-Bebidas". A premiação 
aconteceu nesta terça, 12 de 
novembro, em Porto Alegre.

O objetivo da campanha 
era agitar a comunicação da 
marca no ambiente digital e 
promover uma maior intera-
ção do produto nas redes so-
ciais, conseguindo mais fãs e 
seguidores.

Símbolo da galera pop 
e nascido no mesmo ano do 
icônico Keep Cooler (1987), o 
cantor Felipe Dylon embalou 
a década com seu hit Musa do 
Verão, de 2003, do álbum ho-
mônimo que vendeu 120 mil 
cópias na época. A sinergia 
entre essa nostalgia pop e a 
linguagem que se queria para 
abrir mais caminhos para a 
marca no ambiente digital 
estava feita. A paródia criada 
nesse clipe, com elementos 
divertidos e linguagem visual 
retrô, foi a forma encontrada 
para gerar conversa e enga-

Vinícola Aurora é TOP de
Marketing 2019 da ADVB-RS,
em duas categorias
Campanha "Keep no Verão", que resgata o universo nostálgico dos anos 90 
com Felipe Dylon em paródia de seu hit da década, é premiada nas categorias 
"Marketing Digital" e "Mercado - Bebidas"

jamento no ambiente digital, 
atingindo os diversos targets 
da marca, através do compar-
tilhamento desse videocli-
pe. A presença marcante do 
Keep Cooler nos veículos de 
massa na época foi transfor-

Vinícola Aurora exporta para 
a China 4 vezes mais que no 
ano passado
Foram mais de 166 mil garrafas para aquele
destino até novembro, volume que em 2018
ficou em 39 mil

4 vezes maior este ano em 
relação ao ano passado. Até 
novembro, a maior vinícola 
brasileira já contabiliza um 
total de 166.416 garrafas ex-
portadas para a China, fren-
te às 39.000 vendidas para lá 
em 2018. Contribuíram para 
o aumento expressivo des-
te ano o início das vendas de 
suco de uva para o país: foram 
45.108 garrafas do produto. 
Novidade também de 2019 
foi o embarque de mais de 6 
mil garrafas do vinho Auro-
ra Millésime, top da viníco-
la. Entre vinhos tranquilos e 
espumantes, o total vendido 
para a China nesses 11 me-
ses do ano chegou a 121.308 
garrafas.

“Este ano abrimos 7 no-
vos clientes na China e o 
cliente que conquistamos em 
2016 segue comprando nos-
sos produtos”, afirma Rosana 
Pasini, gerente de Exporta-
ção e Importação da Viníco-
la Aurora. “Nossa meta para 
2020 é a de dobrar as expor-
tações para aquele mercado 
e abrir 3 novos importadores 
no país”, diz.

Andy Kong (Embaixador da marca Aurora no mercado Chinês) e Giorgia Fo-
rest (do Departamento de Importação e Exportação da Vinícola Aurora) na 
Prowine China

mada, com esse vídeo premia-
do, em presença digital com 
esse novo hit do Verão. Nesse 
lastro a empresa resgatou o 
karaokê com a implementa-
ção do Karaokeep no litoral 
gaúcho.

Equipe da Vinícola Aurora no Prêmio Top de Marketing ADVB/RS
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A segunda edição do 'Vie-
ni Vivere la Vita' consolidou o 
festival temático como atra-
ção turística no calendário de 
Monte Belo do Sul (RS). Mais 
de seis mil pessoas visitaram 
a cidade para curtir a pro-
gramação que ocorreu entre 
os dias 15 e 16 de novembro. 
O público foi praticamente o 
dobro do registrado na edi-
ção de estreia do evento, em 
2018, quando três mil visi-
tantes somaram-se aos cerca 
de 2,5 mil habitantes do local.

Quem participou do 'Vie-
ni Vivere la Vita Festival' pôde 
aproveitar um misto de expe-
riências: enogastronômicas, 
degustando o melhor da culi-
nária típica e as mais elabo-
radas produções vitivinícolas 
locais; culturais, conferindo 
de perto o trabalho artesa-
nal de diversos expositores; e 
artísticas, acompanhando as 
cerca de 15 apresentações de 
artistas que subiram ao pal-
co do festival durante os dois 
dias de atividades.

A alegria e a singularida-
de que caracterizam Monte 
Belo contagiaram os turis-
tas que vieram de diversas 
partes do Estado e do país. 
O casal Lívia Brandalise e 
Mário César Soares saíram 
de Novo Hamburgo, na re-
gião metropolitana de Porto 
Alegre, especialmente para o 
festival – e atestaram a asser-
tividade no destino escolhido 
para o feriado prolongado. "A 
proposta do evento é interes-
sante, se assimila muito com 
as tradições dos principais 
roteiros turísticos do mundo, 
onde sempre há pequenas lo-
calidades que celebram seus 
produtos na praça da cidade, 
como na Europa", conta o 
economista, que visita o even-
to pela primeira vez. Já Lívia 

Monte Belo do Sul recebe 6 mil visitantes       no Vieni Vivere la Vita Festival 2019
Público foi o dobro do registrado na primeira edição do evento. Expositores comemoram negócios

tem origens na localidade, 
pois seu avô era montebelen-
se. "É sempre bom retornar 
para vermos como o municí-
pio vem se desenvolvendo", 
reforça.

Expositores
comemoram negócios
O saldo positivo do au-

mento de público nesta edi-
ção teve reflexo evidente no 
movimento econômico regis-
trado pelos mais de 20 expo-
sitores locais que comerciali-
zaram seus produtos durante 
a programação do Festival. O 
clima agradável e o entreteni-
mento em família foi a pedida 
certa para degustar os bons 
vinhos e espumantes da loca-
lidade. A vinícola Vallebello, 
por exemplo, comemorou os 
mais de 150% de crescimento 
na comercialização das bebi-
das em 2019, se comparadas 
as vendas do ano passado. "O 
balanço com certeza é muito 
positivo. Essa edição coroou o 
nosso trabalho, enquanto ex-
positores, valorizando o que é 
daqui", destaca o proprietário 
do empreendimento familiar, 
Tiago Lazzarotto. Segundo 
ele, foram comercializadas 
mais de 180 garrafas das va-
riedades Chardonnay, Pinot 
Noair, Merlot, Cabernet Sau-
vignon e Brut Rosé e Branco.

O mais tradicional res-
taurante da cidade também 
teve motivos para comemo-
rar mais uma participação no 
'Vieni Vivere la Vita Festival'. 
Com especialidades da gas-
tronomia local, típica italia-
na, o Nonna Metilde estima 
um aumento de mais de 50% 
nas vendas desse ano. Igua-
rias como a sopa de capeletti, 
lasanhas e a tábua de frios – 
item mais vendido, com cerca 
de 400 pratos comercializa-

dos durante os dois dias – fo-
ram sucesso entre os visitan-
tes. "O festival cresceu e nós, 
empreendedores, colhemos os 
frutos desse esforço conjun-
to. É muito bom vermos os 
produtos do nosso município 
atraindo visitantes dos mais 
variados locais", comenta a 
proprietária do restaurante, 
Flávia Faccin Manzoni.

Organizadores
compartilham méritos 
pelos bons resultados
Diante dos resultados 

tão positivos alcançados pela 
segunda edição do 'Vieni 
Vivere la Vita Festival', um 
sentimento predomina entre 
os realizadores da iniciativa: 
orgulho. O sucesso, expresso 
pelo número de público visi-
tante, satisfação dos turistas e 
negócios concretizados pelos 
expositores reflete o esforço 
do poder público municipal e 
dos empreendedores em prol 
da valorização do que é pro-
duzido na localidade. "Monte 
Belo tem uma vocação turís-
tica-cultural muito evidente 
em nossas tradições e em nos-
sos produtos. A segunda edi-
ção do festival mostrou como 
esse é um evento que tem uma 
proposta diferenciada e que 
agrada todos os públicos. Só 
temos a agradecer a todos que 
tornaram isso possível, por 
mais uma edição", enfatiza o 
Secretário de Cultura e Tu-
rismo de Monte Belo do Sul, 
Alvaro Manzoni.

O apoio da prefeitura, 
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Monte Belo do Sul recebe 6 mil visitantes       no Vieni Vivere la Vita Festival 2019
inclusive, serve de motivação 
para os empreendimentos 
sediados no local – eviden-
ciado no salto de 12 para 40 
empresas do ramo turístico 
instaladas na cidade nos últi-
mos anos. "Monte Belo é um 
município muito próspero, 
incentivando o empreende-
dorismo, que alavanca nossa 

economia. O Vieni Vivere la 
Vita Festival é a vitrine de 
tudo o que de melhor é pro-
duzido por aqui. A originali-
dade é a principal marca do 
nosso produtor, fazendo com 
que nossa aposta no turismo 
seja cada vez mais forte", con-
sidera o prefeito montebelen-
se, Adenir José Dallé.
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A arruda é conhecida po-
pularmente por espantar o 
mau olhado, mas seus bene-
fícios vão muito além desta 
crença. Essa planta medicinal 
possui inúmeros benefícios. 
Neste post, apresentamos 
suas características, modos de 
uso e explicamos como plan-
tar arruda para consumo.

Características
É um subarbusto mui-

to cultivado nos jardins em 
todo o mundo, devido às suas 
folhas, fortemente aromáti-
cas. Atinge até um metro de 
altura, apresentando haste 
lenhosa, ramificada desde a 
base. As folhas são alternas, 
pecioladas, carnudas, glau-
cas, compostas, de até 15 cm 
de comprimento. As flores 
são pequenas e amareladas. 
O fruto é capsular, de qua-
tro ou cinco lobos, salientes e 
rugosos, abrindo-se superior 
e inteiramente em quatro ou 
cinco valvas.

Benefícios da arruda
A arruda tem efeito sob 

os vasos sanguíneos, cistos e 
que pode ser utilizada como 
inseticida. Ela ajuda a for-
talecer os vasos sanguíneos, 
sendo ótima no tratamento de 
varizes. Também é um pode-
roso inseticida e vermifugo, 
combatendo piolhos, pulgas, 
sarna e vermes.

Consumo
As folhas da arruda são 

utilizadas como chá de fins 
calmantes. Também podem 
ser usados como tempero para 
carnes, peixes, queijos, sopas, 
saladas e até mesmo para dar 
sabor a vinhos e outras bebi-
das alcoólicas, embora seu sa-
bor muito amargo tenha sido 
mais popular na antiguidade 
do que em tempos modernos. 

Como plantar e cultivar arruda

Seu uso na alimentação, no 
entanto, quando muito, deve 
se limitar a pequenas quanti-
dades devido a sua toxicidade.

Mulheres grávidas devem 
evitar completamente o con-
sumo. Apesar da planta re-
pelir cães, gatos e ratos, suas 
flores amarelas são uma boa 
fonte de alimento para abe-
lhas.

Como cultivar arruda?
Os melhores resultados 

em relação ao clima para ar-
ruda, são obtidos em tempe-
raturas amenas, crescendo 
bem em temperaturas entre 
4° C e 30° C. No entanto, a 
arruda pode crescer em mui-
tos tipos de clima. Em relação 
a luminosidade, se desenvolve 
melhor com luz solar dire-
ta, mas tolera sem problema 
sombra parcial. O solo ade-
quado para o plantio da arru-
da é o calcário, bem drenado, 
com pH entre 7 e 7,5. Porém, 
a planta pode ser cultiva-
da em diversos tipos de solo, 
como pedregosos, pouco fér-
teis e levemente ácidos. Não 
há uma regra.

Plantas bem desenvolvi-
das toleram curtos períodos 
de seca, sendo assim, as regas 
podem ser espaçadas, de for-
ma que o solo seque superfi-
cialmente entre uma rega e 
outra. O excesso de água pode 
prejudicar a planta. Mas, ini-
cialmente as plantas devem 
ser bem irrigadas.

Plantio
Há várias formas de pro-

pagar a arruda, sendo elas: 
através de sementes; por divi-
são de plantas desenvolvidas 
ou por estaquia. As sementes 
podem ser semeadas no local 
definitivo ou em sementeiras 
a uma profundidade de 0,5 
cm no solo. A germinação 

leva de 1 a 3 semanas. Caso 
resolve semeá-la em semen-
teiras, transplante as mudas 
quando estiverem com cerca 
de 10 cm de altura.

Ramos saudáveis podem 
ser cortados e parcialmente 
enterrados para enraizarem, 
formando novas plantas. Al-
guns ramos de plantas bem 
desenvolvidas podem enrai-
zar naturalmente em contato 
com o solo.

Cultivo de arruda
em vaso
A arruda também pode 

ser cultivada em vasos. E 
neste caso, recomendamos o 
vaso auto irrigável, que além 
de proteger sua casa contra o 
mosquito da dengue, umidifi-
ca a planta na medida exata.

A arruda é uma planta 
perene, e sendo assim pode 
produzir por uma década ou 
até mais. É importante lem-
brar de sempre retirar plan-
tas invasoras que estejam 
concorrendo por recursos e 
nutrientes. Os frutos da ar-
ruda também podem ser uti-
lizados, no entanto, seu uso é 
menos comum que o uso das 
folhas. Para secagem ou para 
outros usos, as folhas podem 
ser colhidas em 90 a 120 dias 
após o plantio. Neste período 
a planta já estará bem desen-
volvida.

Cuidados
Vale ressaltar que em con-

tato com a pele, pode provocar 
fitofotodermatose (aquela fa-
mosa mancha/queimadura de 
limão). Por isso, evite cultivá-
-la em locais onde possam ter 
contato frequente com a plan-
ta. E use sempre luvas para 
proteger as mãos, assim como 
roupa adequada para prote-
ger o corpo, especialmente em 
dias ensolarados.

Conheça os benefícios e
propriedades da Malva-Rosa

A malva-rosa (Malva Syl-
vestris) é utilizada como re-
médio natural para inflama-
ções do aparelho digestivo, 
afecções respiratórias, tosse, 
asma, bronquite e inflamação 
de mucosas em geral, sendo 
muito útil para o tratamento 
da diarreia e da angina.

Seu uso externo é cal-
mante da pele em acnes, 
furúnculos, erupções, he-
morroidas, dermatoses e 
picadas de insetos, sendo 
hidratante suave da pele, 
combatendo ainda inflama-
ções da boca, garganta e lim-
peza bucal.

Dentre as vitaminas, o 
abacaxi tem uma boa quanti-
dade de vitamina C, folato e 
vitaminas B1, B2 e B6.

Já quanto aos minerais, 
contém cobre, potássio e 
principalmente manganês, 
mineral importante para a 
formação de Superóxido Dis-
mutase (SOD), um potente 
antioxidante endógeno.

Bromelaina
Um dos principais bene-

fícios do abacaxi é a presença 
de uma enzima chamada bro-
melaina, que ajuda a digerir 
proteínas, fazendo da fruta 
uma boa opção para melhorar 
a sua digestão.

Mas a bromelaina ainda 
tem outros segredos. Ela aju-
da a reparar danos celulares, 
inibindo a inflamação silen-
ciosa do seu corpo. Essa infla-
mação é a principal causadora 
das doenças crônicas típicas 
do mundo moderno. É ainda 

Benefícios incríveis do abacaxi

melhor se usada na forma de 
extrato, entre as refeições.

Outros incríveis
benefícios do abacaxi
A vitamina C do abacaxi 

tem ação antioxidante, e atua 
também na sua visão prote-
gendo contra os danos oxida-
tivos dos raios UV. Por isso ele 
é importante para proteção 
contra a degeneração da má-
cula, o centro da sua retina, 
que é uma região muito sensí-
vel à luz. A fruta também tem 
efeito de combate ao câncer, 
possuindo ação superior ao 
5 Fluorouracil. Além disso, 
combate parasitas, alergias e 
age como anti-inflamatório. 
Realmente, um combo de coi-
sas boas para sua saúde!

A única ressalva com re-
lação ao abacaxi é que ele tem 
uma quantidade considerável 
de frutose, que em excesso 
pode alterar sua sensibilidade 
à insulina e ser prejudicial.
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Seriam as cebolas roxas 
(ou vermelhas) um novo supe-
ralimento? Cruas ou cozidas, 
as cebolas, especialmente as 
roxas, seriam um dos aliados 
ideais na luta contra o cân-
cer de cólon e de mama. Suas 
propriedades verdadeiramen-
te medicinais já eram conhe-
cidas mas, agora um estudo 
canadense demonstrou como 
este alimento ajuda a criar um 
ambiente desfavorável para o 
crescimento de possíveis tu-
mores, graças a substâncias 
como a quercetina e as anto-
cianinas.

 De acordo com uma pes-
quisa, realizada pela Univer-
sity of Guelp, no Canadá, na 
verdade, as cebolas roxas se-
riam capazes de matar as cé-
lulas cancerosas no cólon e na 
mama, graças ao seu superpo-
der antioxidante.

Todas as cebolas teriam 
propriedades anticanceríge-
nas, mas, de acordo com os 
pesquisadores canadenses, as 
roxas, ou vermelhas, seriam 
mais eficazes na luta contra 
as células cancerosas apenas 
nesses dois tipos de câncer.

A pesquisa
Para chegar a este resul-

tado, os pesquisadores fize-
ram testes em 5 tipos dife-
rentes de cebolas cultivadas 
em Ontário e, descobriram 
que a variedade vermelha 
chamada "Ruby ring onion" é 
a mais eficaz contra os cânce-
res de cólon e de mama. Isto 
seria devido ao seu alto teor 

Cebola roxa, a inimiga do câncer de cólon
e de mama

de quercetina, um tipo de 
flavonóides de poder antioxi-
dante, e às antocianinas, uma 
classe de pigmentos que dão 
à cebola a sua cor vermelha 
característica, e favorecem a 
atividade antitumoral da pró-
pria quercetina.

"A antocianina é instru-
mental no fornecimento das 
cores às frutas e legumes, por 
isso faz sentido que as cebolas 
vermelhas tenham maior po-
der para combater o câncer", 
explica o Dr. Abdulmonem 
Murayyan, PhD, e um dos au-
tores da pesquisa.

"As cebolas - continua 
Murayyan - ativam os percur-
sos que estimulam as células 
cancerosas a se submeterem 
à morte celular. Elas promo-
vem um ambiente desfavorá-
vel para as células cancerosas 
e perturbam as comunicações 
entre elas, o que inibe o seu 
crescimento".

A fase experimental da 
pesquisa prosseguiu colocan-
do em contato as células do-
entes, provenientes de amos-
tras do cólon humano, com 
um extrato de quercetina 
derivado de 5 tipos de cebolas 
testadas. A próxima etapa do 
estudo será experimentar di-
retamente em seres humanos. 
Por enquanto, os pesquisa-
dores estão estudando vários 
métodos de extração da quer-
cetina sem o uso de produtos 
químicos.

Fato é que uma alimenta-
ção saudável, e genuína, con-
tinua sendo uma arma que 
combate o desenvolvimento 
de tumores, juntamente com 
o sono de boa qualidade e as 
atividades físicas. Cebolas 
brancas ou roxas, o impor-
tante é variar as cores do car-
dápio e comer o mais colorido 
possível, pois, nossas avós já 
sabiam: Cor é saúde!

Óleo de gengibre em casa: remédio natural contra
dor e muito mais

O óleo de gengibre é fácil 
de se fazer em casa e é uma 
ótima alternativa para os re-
médios contra a dor mas, não 
só.

Existem muitas maneiras 
da gente se beneficiar do gen-
gibre: na alimentação - em 
saladas, refogados ou cozidos 
- com o gengibre fresco, rala-
dinho; em chás, só de gengi-
bre ou em conjunto com ou-
tras ervas de cura; em tintura 
e até em cápsulas.

 Gengibre é um tubérculo 
de grande poder curativo in-
dicado, especialmente, para 
melhorar nosso sistema imu-
nológico.

Com o óleo de gengibre 
feito em casa você pode subs-
tituir qualquer remédio co-
mum para dores reumáticas 
ou outras, com o benefício 
adicional de não ter contrain-
dicações por efeitos colaterais 
adversos e ainda, se beneficiar 
da ingestão do tubérculo em 
sua melhor forma de apresen-
tação, a crua.

Usos do óleo de gengibre
Entre os diversos usos do 

gengibre, o óleo de gengi-
bre pode ser usado para: do-
res reumáticas e musculares; 
problemas circulatórios; pro-
blemas digestivos

Como se usa o óleo
de gengibre
A forma de usar o óleo de 

gengibre vai depender do que 
você precise tratar com ele. 
Podemos sugerir alguns usos 
interessantes: para aumen-
tar sua energia, revitalizar a 
mente e o corpo, tome de 2 a 
3 gotas diariamente em um 
pouco de água morna; para 
aliviar a artrite, as dores nas 
costas, as dores musculares 
e as derivadas da deficiência 
circulatória (por exemplo, 
dor nas pernas e pés), use 2 a 
3 gotas em suaves massagens 
nos locais doloridos; para 
acalmar as dores de barriga, 
em caso de gases, cólicas ou 
diarreia, use 1 gota do óleo 
de gengibre, aplicado direta-
mente sobre o baixo-ventre, e 
faça massagens circulares no 
sentido horário; para acalmar 
as dores de garganta, sinusite 
ou rinite, faça inalação com 
água pura misturada com 1 a 
2 gotas de óleo.

O que se pode tratar
com óleo de gengibre

Com o óleo de gengibre 
pode-se tratar qualquer pro-
cesso inflamatório (interno ou 
externo) ou digestivo assim 
como infecções, pois o óleo de 
gengibre tem ação antissépti-
ca, anti-inflamatória, analgé-
sica e expectorante.

Estômago e intestino - 
dispepsia, espasmos, cólicas, 
flatulência e indigestão. O uso 
do óleo de gengibre também 
é adequado para aqueles que 
precisam aumentar de peso 
pois ajuda a despertar o ape-
tite.

Como desintoxicante - 
caso você se sinta intoxicado 
após alguma refeição mais 
pesada, ou na intoxicação ali-
mentar de origem bacteriana 
ou virótica.

Como repelente contra o 
mosquito Anopheles culicifa-
cies, vetor da malária e febre 
amarela.

Para tratar estrias - pelas 
suas propriedades anti-infla-
matórias e antioxidantes, o 
óleo de gengibre é adequado 
para o tratamento da pele le-
sionada, cicatrizes com que-
lóide, problemas circulató-
rios dos fluídos que originam 
estrias e, melhor resultado 
ainda ao se misturar o óleo de 
gengibre com o óleo de coco, 
para este efeito.

Em problemas respirató-
rios - o óleo de gengibre é in-
dicado em caso de tosse, disp-
neia, resfriado, gripe e asma 
pois age como expectorante, 
anti-inflamatório e antissép-
tico das vias aéreas.

No alívio da dor - o efeito 
analgésico do óleo de gengi-
bre é resultante da redução 
das prostaglandinas, que ati-
vam os processos dolorosos de 
origem inflamatória.

Em problemas cardíacos 
- o uso do óleo de gengibre é 
um bom coadjuvante nos tra-
tamentos preventivos de arte-
riosclerose, trombose e níveis 
elevados de colesterol. Neste 
caso, à ação anti-inflamatória 
se acrescenta a metabolização 
das gorduras e destruição das 
placas de colesterol acumula-
do.

Nos tratamentos de hi-
pertensão arterial - o con-
sumo frequente do óleo de 
gengibre em pequenas doses 
é coadjuvante no tratamento 
preventivo da hipertensão.

Como se prepara o óleo
de gengibre em casa?

Você vai precisar de um 
gengibre inteiro, fresco e 
saudável em 200 ml de azeite 
de oliva.

Você vai precisar também 
de um ralador (para ralar o 
gengibre em fatias fininhas) e 
um pote que possa ir ao forno.

Como preparar?
Lave bem o gengibre 

fresco, não tire a pele, e dei-
xe secar. Coloque o azeite de 
oliva no recipiente que irá ao 
forno e vá juntando o gengi-
bre à medida que o vai ralan-
do, misturando bem. Ligue o 
forno em 150ºC e deixe ferver 
lentamente por 2 horas.

Coe a mistura de azeite 
com gengibre em um coador 

de pano para retirar todos os 
pedacinhos do tubérculo.

Esprema bem para apro-
veitar todo o azeite com gen-
gibre.

Guarde este óleo de gen-
gibre em garrafa de vidro 
bem fechada, em lugar fresco 
e seco assim, a duração será 
até de 6 meses.
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Como tirar o cheiro
de cigarro da boca
O ideal é evitar o cigarro 

a todo custo. O mau cheiro é 
um dos menores problemas 
desse vício.

O tabagismo é danoso ao 
organismo de uma forma im-
pressionante, podendo causar 
vários tipos de câncer, doen-
ças neurológicas e cardiovas-
culares, infertilidade, impo-
tência, problemas de visão, 
entre outros males.

No entanto, para quem 
fuma e quer evitar o mau há-
lito que o cigarro pode cau-
sar, existem algumas medidas 
bem simples que podem ser 
úteis:

Faça uma boa escovação
Pode parecer óbvio, mas 

ter bons hábitos bucais pode 
ser o diferencial para evitar o 
mau hálito. Para ter uma hi-
giene adequada é importan-
te, além de escovar os dentes 
depois das refeições, fazer a 
escovação após fumar. Enxa-
guantes bucais ajudam a evi-
tar o mau cheiro, bem como 
escovar bem a língua para eli-
minar todos os odores.

Experimente gomas de
mascar sem açúcar
As gomas de mascar aju-

dam a prevenir o mau hálito, 
já que estimulam a produção 
de saliva, ajudando a eliminar 
as bactérias. Prefira sempre 
as versões sem açúcar.

Preste atenção
na alimentação
Alguns alimentos podem 

ajudar a manter o bom háli-
to, como o iogurte, por nutrir 
o organismo com bactérias 
boas, e a salsa, que tem pro-
priedades antibacterianas e 
antifúngicas. 

Beba bastante água
Manter o organismo hi-

dratado também é importan-
te, pois a água ajuda a reduzir 
o mau hálito. Tenha sempre 
uma garrafinha por perto 
para não esquecer de se hi-
dratar.

Como tirar o cheiro
de cigarro das roupas
As roupas também so-

frem com os efeitos do cheiro 
de cigarro, mas podem ficar 
mais cheirosas, se adotadas 

Como tirar cheiro de cigarro da 
boca, roupa e mãos
Tirar o cheiro de cigarro pode ser algo especialmente desafiador. Mas existem 
várias dicas que podem ajudar

algumas dicas:
Cuidados especiais na 
hora da lavagem
Prefira lavar as roupas 

nas temperaturas mais altas 
recomendadas na etiqueta. 
Produtos como o bicarbonato 
de sódio pode ser auxiliar na 
hora de lavagem, pois o bicar-
bonato ajuda a neutralizar os 
odores. 

Use vinagre branco
Esse item ajuda a matar 

as moléculas que causam mau 
cheiro e pode ser usado na 
hora da lavagem também.

Deixe as roupas arejarem
Deixar as roupas ao ar li-

vre pode ser útil para ajudar a 
tirar o mau cheiro delas.

Como tirar o cheiro 
de cigarro das mãos
No caso das mãos, alguns 

itens são ótimos aliados para 
deixá-las mais cheirosas, sem 
nenhum cheiro de cigarro:

Folhas e gramas secas
Pode parecer exótico, mas 

as folhas e gramas secas aju-
dam a neutralizar os odores.

Bicarbonato de sódio
Experimente lavar as 

mãos com um pouco de bicar-
bonato de sodio para tirar o 
cheiro de cigarro.

Frutas cítricas
Esfregar um pouco de 

casca de laranja ou limão pode 
ser útil para tirar o odor, mas 
cuidado, pois esses alimentos 
mancham a pele, quando em 
contato com o sol.

Como tirar o cheiro de
cigarro do ambiente
Para tirar o odor de ci-

garro do ambiente, conheça 
abaixo algumas dicas:

Bicarbonato

Polvilhe bicarbonato de 
sódio nos móveis e piso para 
tirar o mau cheiro. Deixe de 
um dia para outro e depois 
tire o excesso com aspirador 
de pó.

Vinagre
Coloque vinagre em um 

pote e deixe pelos cantos de 
casa, o vinagre é um desinfe-
tante natural.

Ar fresco
Manter a casa bem ven-

tilada é uma outra forma de 
evitar maus odores, como o 
do cigarro.

Carvão ativado
Coloque um pouco de 

carvão em potes e distribua 
pela casa. Ele é um ótimo de-
sodorizador.

Como tirar o cheiro de
cigarro do carro
O carro também pode fi-

car com um forte cheiro de 
cigarro, caso seja "frequen-
tado" por um fumante. Para 
deixar o automóvel mais chei-
roso, experimente as dicas 
abaixo:

Vinagre
Deixe um pote com vina-

gre durante à noite no carro, 
e depois tire no dia seguin-
te. O vinagre vai absorver os 
maus odores.

Carvão
Ao invés de vinagre, você 

pode colocar um pouco de 
carvão em um pote e deixar 
por um período no carro. Ele 
também neutraliza o mau 
cheiro.

Frutas cítricas
Limão e laranja são óti-

mos neutralizadores também. 
Deixe cascas de frutas cítricas 
no carro por alguns dias e de-
pois retire.

Com o aumento da into-
lerância à lactose e também 
com a desconfiança de que o 
leite de vaca não é tão sau-
dável quanto décadas de pu-
blicidade tentaram nos dizer, 
muita gente procura cada 
vez mais alternativas vegetais 
para o leite, e assim diz-se lei-
te de soja, leite de aveia, leite 
de amêndoas, etc.

 Essas bebidas às vezes 
custam caro e poderiam ser 
facilmente feitas em casa.

Aqui vamos ensinar a fa-
zer o leite com a aveia em flo-
cos que custa bem menos, é 
uma delícia e super saudável.

Propriedades
e benefícios da aveia
A aveia é um dos cereais 

com maior conteúdo de pro-
teína. Rica de sais minerais, 
sobretudo potássio, ferro, cál-
cio, magnésio, silício, cobre e 
zinco, é considerada um exce-
lente mineralizador.

Possui também boas 
quantidades de vitaminas do 
complexo B e o seu baixo ín-
dice glicêmico faz com que a 
aveia seja apropriada também 
aos diabéticos.

Usos
A gente costuma colocar 

a aveia na banana amassada 
mas ela pode ser usada tam-
bém em massas (bolos, tortas, 

Receita de leite de aveia

pães) assim como para incre-
mentar sopas e saladas, além 
do leite de aveia que substi-
tuirá com saúde, o leite de 
vaca.

Receita de leite de aveia
(Esta receita rende bem, 

se poucas pessoas o irão con-
sumir ou se o leite não for 
usado em uma outra receita, 
use a metade dos ingredientes 
abaixo)

Ingredientes
750 ml de água filtrada; 

100 gr de flocos de aveia; uma 
pitada de sal marinho

Modo de fazer
Junte a água com o sal e 

os flocos de aveia em uma pa-
nela; Cozinhe em fogo baixo 
por alguns minutos;

Retire do fogo e bata bem 
a mistura no mixer ou no li-
quidificador por um par de 
minutos; Se ficar muito den-
so, você pode adicionar mais 
água filtrada e bater de novo;

Coe com uma peneira 
fina e coloque o leite em uma 
garrafa de vidro; Se não for 
beber na hora, conserve-o na 
geladeira e consuma preferi-
velmente dentro de 24 hs;

Os flocos que sobraram 
na peneira podem ser usados 
em receitas de bolo ou para 
engrossar caldos e sopas.


