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Na próxima terça-feira, 
dia 11 de fevereiro, a Em-
brapa Uva e Vinho realiza o 
Dia de Campo sobre Uvas de 
Mesa nas dependências da 
Unidade em Bento Gonçal-
ves, RS. 

Na ocasião vão ser apre-
sentadas informações sobre 
as características e o manejo 
de cultivares de mesa desen-
volvidas pelo Programa de 
Melhoramento Genético da 
Embrapa, em especial a BRS 
Isis, BRS Melodia e BRS Vi-
tória e de domínio público.

As inscrições são gratui-
tas e devem ser feitas pelo 
e-mail uva-e-vinho.eventos@
embrapa.br

Na próxima terça-feira, 
dia 11 de fevereiro, a Em-
brapa Uva e Vinho realiza o 
Dia de Campo sobre Uvas de 
Mesa nas dependências da 
Unidade em Bento Gonçal-
ves, RS.  Na ocasião vão ser 

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) marcou para o 
próximo dia 19 de feverei-
ro de 2020, o julgamento da 
ação direta de inconstitu-
cionalidade (ADI) 5553, que 
pede o fim da isenção fiscal 
para agrotóxicos no Brasil. 
O processo contraria os inte-
resses do agronegócio. 

Do ponto de vista técnico, 
o há questionamento de cláu-
sulas do Convênio nº 100/97, 
do Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz), e 
o Decreto 7.660/2011, que 
garantem, respectivamente, 
a redução do Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Prestação de Serviços 
(ICMS) em 60% e isentam 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) alguns 

STF decidirá sobre o fim
da isenção fiscal para agrotóxicos
Ao mesmo tempo em que se isenta a indústria de agrotóxicos, que tem renda 
de milhões e milhões de dólares anualmente e que, na maioria dos casos, 
não fica no país, não se apoia os agricultores que têm trabalhado e resistido 
com a produção agroecológica, orgânica de alimento

tipos de agrotóxicos.
"Elas ferem o princípio 

da seletividade e, mais que 
isso, ferem o princípio da 
moralidade tributária e o da 
moralidade administrativa, 
pois estão dando o mesmo 
tratamento ao paraquat [tipo 
de pesticida] ou a outros 
agrotóxicos lesivos ao meio 
ambiente, como o fipronil, 
e a um agente biológico que 
não produz danos ao meio 
ambiente e à saúde humana”, 
afirma o defensor público 
Marcelo  Novaes, acrescen-
tando que os benefícios fis-
cais desconsideram, entre 
outras coisas, o potencial de 
risco dos venenos.

“Você tributa mais de 
acordo com a lesividade ao 
meio ambiente e à saúde. Eu 

acho que o Supremo vai en-
tender a importância dessa 
discussão”, acrescenta.

Sociedade civil
O discurso é endossado 

também por entidades da 
sociedade civil que acompa-
nham o debate. Entre elas, 
estão Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva (Abrasco), 
Terra de Direitos, Instituto 
Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec), Campanha 
Permanente Contra os Agro-
tóxicos e Pela Vida, Fian-
-Brasil e Associação Brasi-
leira de Agroecologia (ABA). 
As seis foram aceitas pelo 
STF como amicus curiae no 
processo judicial, que é re-
latado pelo ministro Edson 
Fachin.

Uvas de mesa têm dia
de campo na Embrapa

apresentadas informações 
sobre as características e o 
manejo de cultivares de mesa 
desenvolvidas pelo Programa 
de Melhoramento Genético 
da Embrapa, em especial a 
BRS Isis, BRS Melodia e BRS 
Vitória e de domínio público.

As inscrições são gratui-
tas e devem ser feitas pelo 
e-mail uva-e-vinho.eventos@
embrapa.br

Serviço
O quê: Dia de Campo so-

bre Uvas de Mesa (BRS Isis, 
BRS Melodia e BRS Vitória e 
de domínio público)

Quando: 11/02/2020, 
13h30 às 17h30

Onde: Embrapa Uva e 
Vinho, Rua Livramento nº 
515, Bairro Conceição, Bento 
Gonçalves, RS 

Inscrições: Devem ser fei-
tas pelo e-mail uva-e-vinho.
eventos@embrapa.br.
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65 pessoas concluíram 
do Curso Básico de Elabora-
ção de Vinhos que aconteceu 
na Embrapa Uva e Vinho, 
em Bento Gonçalves. O cur-
so  ministrado em de janei-
ro  pelos pelos enólogos João 
Carlos Taffarel e Raul Luiz 
Ben. O objetivo do Curso foi 
difundir a informação sobre 
a elaboração de vinhos e suco 
de uva, esclarecendo o pro-
cesso com foco no controle de 
qualidade.

Conforme Fábio Ribeiro, 
da comissão organizadora do 
curso, as vagas disponíveis se 
esgotaram em poucos dias, 
atraindo participantes de di-
versos estados do país: “Tive-
mos participantes do Distrito 
Federal, São Paulo, Goiás e 
Espirito Santo, além dos es-
tados da região Sul, onde a 
produção de vinho é uma ati-
vidade comercial e cultural-
mente bem estabelecida”.

Algumas inovações foram 
incluídas nesta edição, como 
a comunicação ativa entre a 
organização e os participan-
tes via aplicativo WhatsApp. 
Com isso, durante os dois 
dias de atividades os parti-
cipantes recebiam, direta-
mente em seus smartphones, 
fotos e conteúdos adicionais 
aos apresentados pelos ins-
trutores.

O curso agradou partici-
pantes de diferentes forma-
ções e experiências, desde 
aqueles que estão começando 

Elaboração de vinhos forma mais duas turmas
em Bento Gonçalves

na vitivinicultura até os que 
já elaboram vinhos em escala 
comercial. Dentre os partici-
pantes, Orli Baggio, inician-
te na elaboração de vinhos, 
cultiva 18 variedades de uvas 
em Chapecó, SC e, a exemplo 
de seus familiares, pretende 
intensificar a elaboração ar-
tesanal de vinhos. Para ele, 
"o curso vai ajudar bastan-
te a evitar os erros básicos 
de quem está começando na 
área". 

Durante o evento, cha-
mou à atenção a representa-
tividade da região Centro-
-Oeste, que tem se destacado 
como polo produtor de uvas 
de mesa e processamento. 
Guilherme Dias de Paula, en-
genheiro agrônomo, possui 
um projeto de enoturismo em 
Pirenópolis, GO. Ele já pro-
duz suco de uva com as varie-
dades Isabel Precoce e BRS 
Cora e agora esta investindo 
para alcançar dez hectares de 
produção de uvas e elaborar 
até cem mil garrafas de vinho 
e cem mil garrafas de suco 
integral. Também em Goiás, 
Marcelo Corte Real, fiscal 
agropecuário, percebe que a 
expansão da viticultura em 
seu estado é uma importan-
te alternativa à agropecuária 
goiana; para tanto, ele afirma 
que é essencial ter o conhe-
cimento dos processos para 
desenvolver o segmento como 
um todo. No Distrito Federal, 
Rachel Alves Massanori Na-

riyoshi, professora de vinhos 
na área de Gastronomia em 
Brasília, elabora vinhos com 
uvas americanas e quer ex-
pandir seu negócio. Apesar 
de já ter feito o curso em Co-
lombo (PR) no ano passado, 
ela veio a Bento Gonçalves 
para aprimorar ainda mais 
seus conhecimentos, já que, 
junto com o marido, pretende 
implantar vinhedos próprios 
e, em breve, uma vinícola.. 
Ela vê a oferta do curso como 
uma importante estratégia 
da Embrapa para atender to-
dos os cidadãos, sejam dire-
tamente da área ou não.

Maria Inês Nadine Rizzo 

está participando pela tercei-
ra vez do curso de elaboração 
de Vinhos da Embrapa e des-
ta vez trouxe o marido com 
“uma folha inteira de per-
guntas e dúvidas” para serem 
esclarecidas sobre a produção 
caseira que mantêm em Pas-
so Fundo, RS. Pedro Maciel, 
jornalista que mora em Pinto 
Bandeira, na Serra Gaúcha, 
plantou seu primeiro vinhedo 
em 2017 e acabou de fazer a 
primeira colheita, cuja vini-
ficação foi terceirizada. Com 
o objetivo de executar todas 
as etapas da elaboração, ele 
participou do curso para ob-
ter informações que lhe deem 
segurança para profissionali-
zar sua atividade. De acordo 
com Raul Luiz Ben, enólogo, 

ministrante da parte prática 
do Curso em Bento Gonçal-
ves, “percebe-se que o pesso-
al está realmente interessado 
em aprender mais ou tirar 
dúvidas sobre o processo de 
elaboração, seja no vinho 
(branco ou tinto) e também 
no suco de uva. Eles se pre-
ocupam mais com os detalhes 
para conseguir elaborar um 
produto de melhor qualida-
de, agregando mais conheci-
mentos aos que já têm”.

Os cursos de elaboração 
de vinhos e suco de uva são 
oferecidos pela Embrapa Uva 
e Vinho anualmente, por oca-
sião da Safra na Região Sul 
(janeiro/fevereiro). As próxi-
mas turmas estão previstas 
para 2021.
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A Embrapa Uva e Vinho 
realizou um dia de campo na 
Sede da Unidade, em Bento 
Gonçalves, RS, com o obje-
tivo de divulgar as cultivares 
de uva para processamento 
desenvolvidas pelo Programa 
de Melhoramento Genético 
‘Uvas do Brasil’:  ‘BRS Bibia-
na’,  ‘BRS Carmem’ e  ‘BRS 
Magna’. Na ocasião, em visita 
aos vinhedos da Embrapa, os 
participantes conheceram as 
plantas e degustaram os vi-
nhos elaborados com as culti-
vares, orientados pela equipe 
de pesquisa da empresa.

A ‘BRS Bibiana’ é uma 
cultivar de uva para elabo-
ração de vinhos brancos aro-
máticos, com perfil enológico 
que remete ao vinho elabo-
rado com uvas europeias, da 
espécie Vitis vinifera. Adap-
ta-se melhor ao clima sub-
tropical úmido da região da 
Serra Gaúcha e tem alta pro-
dutividade e demanda menos 
tratamentos fitossanitários 
para controle de podridões 
de cachos. De acordo com o 
pesquisador Mauro Zanus, 
“O vinho elaborado com a 
'BRS Bibiana'  tem uma co-
loração palha-claro, aroma 
fino, delicado, com acidez e 
sabor equilibrados; é elegan-
te, tem notas que remetem 
aos vinhos finos de Sauvig-
non Blanc e pode harmonizar 
muito bem com pescados e 
carnes brancas”.

Com relação à já conhe-
cida ‘BRS Magna’ cultivar de 
ciclo intermediário, com alto 
potencial produtivo, ela ini-
cialmente foi indicada para 
elaboração de suco, mas tam-
bém se mostrou bastante in-
teressante para elaboração de 
vinhos, dado o alto conteúdo 
de açúcar, aroma aframboe-
sado e matéria corante, que 
fazem da ‘BRS Magna’ uma 
cultivar completa, para ela-
boração de varietais e cortes 
com outras cultivares. Com 
potencial produtivo de 30 
toneladas por hectare e grau 
glucométrico de 21º Brix, a 
‘BRS Magna’ representa boa 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Embrapa apresenta vinhos das uvas do programa
de melhoramento genético
Uvas do Brasil é o programa de melhoramento genético que desenvolveu as uvas para processamento BRS Bibiana, 
BRS Carmem e BRS Magna

alternativa às variedades tra-
dicionais de uva, garantin-
do ao viticultor uma melhor 
remuneração por ocasião da 
comercialização da uva às vi-
nícolas.

Sobre o vinho elaborado 
com a 'BRS Magna', o pes-
quisador Zanus afirma que 
ele se apresenta como uma 
interessante opção para os vi-
nhos tintos de mesa tradicio-
nais. Tem coloração intensa, 
violácea - se assemelhando ao 
vinho de Bordô, embora me-
nos intenso, com aroma e sa-
bor frutados, típicos das cul-
tivares americanas. O sabor é 
equilibrado, de boa acidez e 
persistente.

A outra cultivar apre-
sentada no evento foi a‘BRS 
Carmem’, uma uva tardia, 
inicialmente desenvolvida 
para elaboração de suco com 
aroma e sabor lembrando 
framboesa. Tem alto poten-
cial produtivo, sendo uma 
ótima opção para oferta de 
uva ao final da safra. A cul-
tivar apresenta tolerância às 
principais doenças da videi-
ra, como o míldio, sendo uma 
boa alternativa ao cultivo or-
gânico.

 “O vinho elaborado com 
a 'BRS Carmem' tem colora-
ção brilhante,  rubi intensa, 
de aroma com notas de mo-
rango, framboesa e frutas 
vermelhas.  Surpreende pela 
fineza e delicadeza de pala-
dar, com acidez refrescante 
e taninos macios, reunindo 
características intermediá-
rias entre aqueles elaborados 
com uvas americanas e euro-
peias”, acrescenta Zanus. 

Maurício Fugalli, enge-
nheiro agrônomo da Coope-
rativa Aurora já conhecia as 
cultivares destinadas para 
elaboração de sucos, mas não 
para vinho. Para ele seria in-
teressante cortar o vinho da 
‘BRS Magna’ com ‘BRS Car-
mem’, para aportar um sabor 
mais típico. Mas foi a propos-
ta da ‘BRS Bibiana’ que mais 
lhe chamou a atenção: "É uma 
uva que faltava no mercado 

para compor o quadro dos 
vinhos que são mais baratos, 
que agregam uma caracterís-
tica de maior volume de ven-
da por serem mais acessíveis 
e com excelente qualidade".  
Para Edvaldo Moro Gallon, 
produtor de uvas e de suco 
integral em Bento Gonçalves, 
RS também gostou do even-
to: "Foi bastante enriquece-
dor ver in loco as uvas e con-
versar com os especialistas, 
tirando dúvidas e degustando 
os produtos".

Para a pesquisadora Pa-
trícia Ritschel, coordena-
dora do Programa de Me-
lhoramento Genético Uvas 
do Brasil, a realização de 
eventos para apresentar no-
vos produtos elaborados com 
as cultivares desenvolvidas 
pela Embrapa é sempre uma 
oportunidade para conversar 
com os produtores e saber de 
suas dificuldades e deman-
das: “Ouvir a avaliação que 
os viticultores fazem sobre o 
trabalho que desenvolvemos, 
neste caso, sobre as culti-
vares para processamento 
e seus derivados, nos leva a 
conhecer as dificuldades que 
eles estão enfrentando no 
dia a dia e nos estimulam a 
pensar em novas formas para 
contribuir com a solução des-
tes problemas”.

Com essas três novas op-
ções, as vinícolas têm diante 

de si a possibilidade de en-
riquecer o seu portfólio de 
sabores, atendendo aos con-
sumidores modernos, que 

Convidados degustaram os vinhos das cultivares desenvolvidas pelo programa de melhoramento genético

BRS Bibiana BRS Carmem

buscam novas experiências 
sensoriais e que também es-
tão atentos aos processos 
produtivos mais sustentáveis.

Pesquisadora Patrícia Ritschel
Chefe Geral José Fernando
da Silva Protas
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Rale 1 inhame japonês 
(o da foto ), rale um pouco 
de gengibre e faça uma pas-
tinha. Descasque e rale na 
parte mais fina do ralador 
uma quantidade de inha-
me paulista ou japonês (o da 
foto) suficiente para cobrir a 
área afetada. Rale também o 
gengibre com a casca. É uma 
parte de gengibre para dez 
de inhame. Misture tudo com 
qualquer farinha, só para dar 
liga. A pasta deve ficar bem 
úmida.

Aplique-a sobre a região, 
cubra com gaze ou outro pa-
ninho fino, nunca com plás-
tico ou material sintético. 
Em algumas horas, a pasta 
seca; retire com água morna 
e coloque um novo. Às vezes 
o inhame pinica, ou coça, por 

A semente de alpiste é 
rica em proteína, ácidos gra-
xos, aminoácidos, vitaminas e 
minerais. 

Mas é preciso saber que 
o alpiste possui antinutrien-
tes (substâncias prejudiciais) 
que podem ser eliminados se 
as sementes forem colocadas 
de molho por algumas horas, 
eliminando a água junto com 
os antinutrientes e então dei-
xando as sementes perfeitas 
para o consumo.

Em cada 100 gramas des-
sa semente, você encontra:

212 calorias; 14 gramas 
de proteína; 50 miligramas 
de cálcio; 300 miligramas de 
fósforo; 2 gramas de gordura.

Embora o alpiste seja 
muito conhecido como ali-
mento para passarinhos, ele 
pode fazer parte da alimen-
tação humana. Mas existe a 
semente própria para o con-
sumo humano, não use a que 
é para os pássaros!

Você pode encontrar o 
alpiste em lojas de produtos 
naturais, cerealistas e tam-
bém na internet. Porém cer-
tifique-se de que o alpiste 
adquirido é apropriado para 
o consumo humano, além de 
comprar o produto de vende-
dores confiáveis.

Benefícios do alpiste
Esta semente possui 

grande valor nutritivo. Se 
for consumido regularmente 
pode trazer inúmeros bene-
fícios para a saúde e o bem-
-estar. Auxilia na regulação 
dos níveis de colesterol no 
sangue. Contribui para o tra-
tamento de diabetes. Ajuda a 
desinflamar o fígado e tratar 
casos de doenças como a cir-
rose. Auxilia na eliminação 
de gordura do corpo. Ajuda 
no tratamento de doenças do 
estômago, como a gastrite e 
úlcera. Elimina o excesso de 
líquidos do organismo.

Propriedades do alpiste
O alpiste é rica em an-

tioxidantes e contém grande 
quantidade de vitamina E.

Dessa maneira contribui 
para a renovação das células, 
prevenindo o envelhecimento 
precoce, melhorando a apa-

Bebida medicinal de alpiste com canela para
baixar a pressão arterial

rência da pele, cabelo e do 
corpo de maneira geral.

Essa semente também 
possui ação anti-inflamató-
ria, tornando-a uma grande 
aliada para o tratamento de 
problemas do fígado, já que 
ajuda a desinflamá-lo e me-
lhorar seu funcionamento. 
Além disso, por conter efei-
to diurético, esse alimento é 
muito indicado para pessoas 
com problemas nos rins.

 O consumo dessa semen-
te ajuda o corpo eliminar lí-
quidos com mais facilidade, 
evitando a retenção. O alpiste 
também é rico em lípase, uma 
enzima que auxilia na elimi-
nação de gordura de várias 
partes do corpo, inclusive das 
artérias. Por isso, torna-se 
uma grande aliado do ema-
grecimento, evitando a obe-
sidade e combatendo a hiper-
tensão. 

Outro fator que faz dessa 
semente uma aliada na perda 
de peso é o fato de ser rica em 
fibras, que aceleram o trân-
sito intestinal, melhorando 
a absorção de nutrientes e 
evitando a barriga inchada. 
Além de seu efeito diurético, 
que ajuda desinchar, o alpis-
te possui enzimas que ajudam 
o corpo a eliminar a gordura 
que está estocada.  Portanto, 
o consumo regular de alpiste 
irá auxiliar você a se proteger 
contra diversas patologias.

Você pode consumir o 
alpiste torrado, em forma 
de leite de alpiste,chá, pode 
acrescentá-lo em pães, bo-
los, biscoitos. Porém, antes 
de consumi-la coloque-o de 
molho e escorra,para tirar 
seus antinutrientes, como já 
dissemos.  A seguir, aprenda 
como fazer uma bebida me-
dicinal de alpiste com canela 
para baixar a pressão arterial.

Bebida medicinal
de alpiste com canela
Esta bebida pode ser 

consumida tanto fria quanto 
quente. Porém o ideal é evitar 
açúcar ou qualquer outro tipo 
de adoçante.

Ingredientes
3 colheres (chá) de se-

mentes de alpiste; 1 colher 

(chá) de canela em pó; 500 ml 
de água.

Modo de preparo
Lave bem as sementes de 

alpiste e escorra. Depois dei-
xe-as de molho durante uma 
noite toda. Na manhã seguin-
te, escorra em uma peneira, 
coloque no liquidificador, 
adicione a canela, a água e 
bata até homogeneizar. Coe 
mais uma vez para separar a 
fibra das sementes e sirva em 
seguida, porém com modera-
ção. Benefícios da canela para 
a pressão arterial Para mui-
ta gente, a canela aumenta a 
pressão. Porém, é justamente 
o contrário.

A canela possui compos-
tos fenólicos e antioxidantes 
que têm capacidade de re-
duzir a pressão arterial. Po-
rém, é necessário consumi-la 
de forma moderada e sempre 
com orientação médica. Pa-
cientes que apresentam hi-
potensão (pressão baixa) não 
devem consumir a canela.

Receita do leite
de alpiste
Ingredientes
5 colheres (sopa) de se-

mentes de alpiste; 500 ml de 
água filtrada ou mineral.

Modo de preparar
Deixe as sementes de al-

piste de molho por no mínimo 
oito horas. Depois coloque-
-as no liquidificador, adicio-
ne a água e bata por quatro 
minutos. Coe bem a solução, 

passando-a em uma peneira e 
depois em um pano limpo.

Tome um copo em jejum 
e um copo antes de dormir 
– após esse último copo não 
coma mais nada. Além dis-
so, o leite de alpiste deve ser 
consumido no dia em que foi 
feito.  

Portanto, faça pela ma-
nhã e armazene o restante em 
uma garrafa de vidro escuro 
para tomar a noite. Faça o 
consumo durante três meses 

e depois pare por um mês. 
Depois dessa pausa, recomece 
o tratamento.

Importante
O alpiste serve como um 

complemento para a saúde; 
sozinho ele não melhora nem 
impede o surgimento de do-
enças. Por isso, é necessário 
um conjunto de bons hábitos 
de vida, como a prática diária 
de exercícios físicos, alimen-
tação saudável e balanceada.

Receita caseira para acabar 
com cicatrizes, manchas,
verrugas e furúnculos

conter muitos cristais de áci-
do oxálico. Isso acontece es-
poradicamente, depende de 
fatores como safra ou local do 
plantio.

Nesse caso passe azeite ou 
óleo na pele antes de colocar 
o emplastro; a gordura neu-
traliza a pinicação. No rosto, 
você passa antes de dormir, 
sem farinha e sem cobrir com 
gaze. Bastar passar com um 
pincel ou espalhar levemente 
com os dedos. E, neste caso, 
só use inhame que não pinica 
ou coça na pele. 

Quando for descascar o 
inhame, você saberá se ele é 
bom ou não para a pele. Dei-
xar 30 minutos. Enxaguar 
muito bem. Se usar todos os 
dias, a pele ficará limpa e li-
sinha.
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As articulações dependem 
da cartilagem que ocupa es-
paço entre os ossos, permitin-
do a mobilidade e flexibilida-
de deles. Desse modo, a saúde 
articular é muito importante 
para todo o corpo, porém al-
gumas atividades do dia a dia 
podem acabar prejudicando 
essa estrutura, causando dor 
e desconforto.

Uma receita simples, po-
rém eficiente, é a junção de 
ovo com vinagre de maçã.

Benefícios do ovo
O ovo é um alimento es-

sencial para manter a saúde 
óssea, pois contém vitamina 
D que contribui para que o 
cálcio dos alimentos possa ser 
absorvido pelos ossos. Além 
disso, a casca do ovo também 
é muito nutritiva para o for-
talecimento dos ossos, sendo 
ela o ingrediente principal 
dessa receita.

Um estudo realizado pela 
Universidade Federal de Goi-
ás (UFG), concluiu que o pó 
da casca de ovo é uma fonte 
de cálcio viável, podendo con-

Casca de ovo com vinagre de maçã:
proteja seus ossos com essa receita
Esta receita, à base de casca de ovo e vinagre de maçã, ajuda
a fortalecer ossos e articulações

tribuir  para a redução do ris-
co de osteoporose. Além dis-
so, os ovos também contêm: 
aminoácidos essenciais para 
o organismo; vitaminas A, 
B1, B3, B12, E; ácido fólico; 
biotina; magnésio; potássio; 
selênio; zinco; ferro.

Além de proporcionar 
inúmeros benefícios para os 
ossos, o ovo também auxilia 
para o funcionamento de ou-
tras do corpo, tais como: au-
mento da massa muscular, já 
que é rico em proteínas; por 
ser rico em lecitina, ele dimi-
nui a absorção de colesterol 
no intestino; previne o enve-
lhecimento precoce; comba-
te anemia, devido ao ferro e 
ácido fólico; protege a visão; 
ajuda na formação da memó-
ria do feto.

Benefícios do
vinagre de maçã
O vinagre de maçã tam-

bém tem importante contri-
buição para a saúde óssea. 
Isso porque ele contém boa 
quantidade de substâncias 
nutritivas, como: vitaminas; 

Os ingredientes são na-
turais e cheios de benefícios 
para o cabelo. As “estrelas” 
da receita são o gengibre e o 
óleo de coco.

Contudo, antes de ensi-
narmos a receita, é neces-
sário entender as causas da 
queda de cabelo. 

O que causa
a perda de cabelos?
Normalmente a queda 

de cabelo não é um sinal de 
alerta, pois pode acontecer 
de forma natural. Segundo 
dermatologistas, é comum 
perdermos cerca de 100 fios 
de cabelo por dia, já que eles 
possuem um ciclo de cresci-
mento e queda natural.

Porém, caso essa quan-
tidade seja ultrapassada, 
significa que toda a estrutu-
ra capilar está danificada e 
precisa de maiores cuidados. 
As épocas em que a queda é 
mais constante são o outono e 
o inverno, pelo fato de serem 
os dois períodos mais frios do 
ano. Com isso, a raiz do cabe-
lo é menos irrigada por san-
gue e nutrientes.

Porém, quando começar 
a esquentar, a queda tende a 
parar. Já no caso de pessoas 
que fazem muitos tratamen-
tos químicos, como tintura 
e alisamento, a tendência da 
queda é referente aos produ-
tos usados nesses tratamen-
tos e a alguns hábitos.

O fato é que existem di-
versas outros fatores que 
provocam a queda. Entre as 
possíveis causas, estão: es-
tresse físico e mental; ane-
mia; gravidez; hipotireoidis-
mo; alterações hormonais; 
excesso de vitamina A ou B; 
uso de antidepressivos e ou-
tros remédios.

Benefícios do gengibre 
para o cabelo
Esta raiz possui inúmeras 

propriedades antioxidantes, 
óleos essenciais e aminoáci-
dos que fortalecem a raiz dos 
cabelos e estimulam o cresci-
mento capilar.

Os benefícios do gengibre 
para a saúde são reconheci-

Gengibre com óleo de coco: tratamento
contra queda de cabelo
O gengibre e o óleo de coco, além de prevenirem a queda, podem fazer o cabelo crescer ainda mais

dos desde a antiguidade. Pelo 
fato de ser rico em nutrientes 
essenciais, torna-se um óti-
mo aliado na saúde articular, 
digestiva e cardiovascular.

Entretanto, além de ser 
eficaz para o organismo, esta 
especiaria tornou-se muito 
útil como tratamento cosmé-
tico. No que se refere à sua 
capacidade de proteger os ca-
belos contra a queda, desta-
cam-se os óleos e os antioxi-
dantes que protegem contra 
o enfraquecimento dos fios, 
interrompendo o caimento.

Estes nutrientes fortale-
cem os folículos capilares e 
estimulam o fluxo sanguíneo 
no couro cabeludo, melho-
rando a oxigenação e aumen-
tando o volume. Já os ácido 
graxos presentes no gengibre 
são úteis para combater a se-
cura, o enfraquecimento e a 
queda excessiva.

O gengibre também pos-
sui propriedades antibacte-
rianas e antifúngicas poten-
tes, que reduzem a presença 
de caspa e alergias.

Benefícios do óleo
de coco para o cabelo
O óleo de coco é conhe-

cido por dar maciez e brilho 
aos cabelos. Além disso, ele 
age na camada interna dos 
fios, trazendo outros inúme-
ros benefícios, tais como: di-
minuição do frizz e redução 
das duplas; melhora a cir-
culação sanguínea no couro 
cabeludo, fortificando os fios 
e deixando mais resistentes; 
possui propriedades antifún-
gicas e antibacterianas que 
melhoram a saúde do couro 
cabeludo; forma uma camada 
protetora nos cabelos contra 
os danos externos, como sol, 
cloro, poluição e sal; hidrata 
profundamente os fios, di-
minuindo o aspecto opaco e 
quebradiço.

Remédio de gengibre 
para combater a queda
de cabelo
Este simples tratamen-

to deve ser feito no mínimo 
dia sim e dia não durante 
um mês, para você começar a 

sentir seus efeitos.

Ingredientes
1/2 raiz de gengibre; 4 

colheres de sopa de óleo de 
coco. Dica: Caso não tenha 
óleo de coco, pode substituir 
pelo azeite de oliva extra-
virgem ou óleo de amêndoas 
puro.

Modo de preparo
e aplicação
Rale o gengibre e reser-

ve. Coloque o óleo de coco em 
uma tigela. Obs.: Se não tiver 
óleo de coco líquido, derre-
ta-o em banho-maria.Depois 
que colocar o óleo de coco no 
recipiente, extraia o suco do 
gengibre ralado, com auxílio 
de uma peneira, e misture 

com o óleo de coco.
Em seguida, aplique no 

cabelo seco e deixe agir por 
30 minutos. Depois, lave com 
água morna, shampoo e con-
dicionador. Para potenciali-

zar a eficácia do tratamento, 
faça massagens suaves por 
15 minutos no couro cabe-
ludo – com este remédio – e 
mantenha também uma dieta 
saudável.

ácidos essenciais; enzimas; 
pectina; celulose; potássio; 
cálcio; magnésio; ferro; fósfo-
ro. Desta maneira, ajuda ali-
viar dores musculares, evita 
as cãibras e melhora a saúde 
das articulações.

Receita para
fortalecer os ossos
Ingredientes
1 ovo; 1 xícara de vinagre 

de maçã

Modo de preparo
Lave o ovo e ferva por 

cinco minutos, para eliminar 
qualquer risco de salmonela.

Depois coloque-o em um 
copo, cubra com vinagre e 
aguarde até que a casca se 
dissolva – esse processo geral-
mente demora cerca de sete 
dias. Em seguida, coe em uma 
peneira – a mais fina possível 
– para reter a casca do ovo. 
Depois é só fazer o consumo. 
Você pode tomar uma colher 
de chá dessa mistura dissolvi-
da em um copo de água todos 
os dias e também temperar a 
salada com esse vinagre.
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Você sabe o que é acne 
rosácea? Essa é uma doença 
vascular inflamatória crônica 
que atinge até 10% das popu-
lações estudadas, segundo a 
Sociedade Brasileira de Der-
matologia. 

Ela começa com rubor e 
leva a vermelhidão perma-
nente, inchaços, espinhas, 
cabelos quebradiços e, even-
tualmente, espessamento da 
pele ao redor do nariz. 

Os principais sintomas de 
rosácea são pequenos caro-
ços (não acne) nas bochechas, 
nariz, testa e queixo; nariz 
vermelho e bulboso; sensação 
de queimação ou ardência em 
seu rosto; vasos sanguíneos 
parecidos com aranhas no 
rosto; olhos ardentes ou irri-
tados. A exposição ao sol e ao 
vento, exercício físico, clima 
quente, estresse, consumo 
de álcool, alimentos pican-
tes, medicamentos, bebidas 
aquecidas, umidade e cosmé-
ticos podem ser gatilhos de-
sencadeadores da rosácea. 

Os tratamentos conven-
cionais para essa condição 
geralmente incluem antibi-
óticos ou uma terapia muito 
cara e dolorosa que envolve 
raspar camadas de pele. Mas, 
calma, existem algumas ma-
neiras muito eficazes e natu-
rais para acalmar a pele infla-
mada e vermelha. 

Controle do estresse
Antes de qualquer coi-

sa, tente diminuir o estresse, 
pois nenhum tratamento vai 
resolver se você continuar es-
tressada. O estresse crônico é 
perigoso para a saúde e agra-
va os sintomas da rosácea.

Controlar o estresse não 
só ajudará a reduzir o rubor 
e a inflamação em seu ros-
to, mas também contribuirá 
para melhorar a saúde geral.

Chá Verde
Em estudo, pessoas trata-

das com extrato de chá verde 
tiveram uma redução de 70% 
nos sintomas de rosácea.   

Refrigere uma xícara de 
chá verde por cerca de trinta 
minutos e aplique-o na área 
afetada. 

Farinha de aveia
Aveia contém avenan-

12 remédios caseiros para rosácea que funcionam
tramidas, antioxidantes com 
propriedades anti-inflamató-
rias.

Ela ajuda não só a reduzir 
o inchaço, mas também alivia 
a coceira e a irritação.  Moa 
um punhado de aveia orgâ-
nica e misture meia xícara 
de aveia com água. Aplique 
na pele e deixe por cerca de 
vinte minutos.  Enxágue com 
água fria e seque. (não esfre-
gue sua pele, pois isso causa-
rá mais irritação).

Óleos essenciais
O óleo essencial de tea 

tree, também conhecido 
como óleo de melaleuca, pos-
sui poderosas propriedades 
antissépticas. Óleo essencial 
de lavanda contém proprie-
dades anti-inflamatórias, 
antifúngicas, antissépticas, 
antibacterianas e antimicro-
bianas. Para fazer um remé-
dio calmante de óleo essen-
cial para a rosácea, combine 
uma colher de sopa de óleo 
de abacate com uma gota de 
óleo de lavanda e uma gota de 
tea tree.  Agite e aplique na 
área afetada todas as noites 
antes de dormir. 

Babosa (aloe vera)
A babosa é um hidratante 

natural e desintoxica a pele 
quando aplicada externa-
mente. Ela contém auxinas 
e giberelinas, hormônios que 
ajudam a reduzir a inflama-
ção e a vermelhidão. Aplique 
o gel na área afetada duas ve-
zes por dia. 

Vinagre de maçã
Beber uma colher de chá 

de vinagre de maçã combina-
do com uma xícara de água 
morna e uma colher de chá de 
mel cru pode ajudar a equili-
brar os níveis de pH e melho-
rar as bactérias do intestino, 
o que reduzirá os sintomas 
da rosácea.Você também 
pode misturar duas colheres 
de sopa de vinagre de maçã 
orgânico com oito colheres 
de sopa de água e aplicar na 
pele. Deixe por dez minutos. 
(use apenas vinagre de maçã 
orgânico e não filtrado).

Óleo de linhaça
O óleo de linhaça contém 

ácidos graxos ômega 3 que 

não apenas reduzem a infla-
mação, mas também promo-
vem a função cerebral sau-
dável, melhoram o humor e 
estimulam a saúde da pele e 
do cabelo. Consuma uma co-
lher de chá de óleo de linhaça 
prensado a frio três vezes por 
dia.

Pepino
Aplique fatias finas de 

pepinos frescos no rosto para 
aliviar o inchaço e a vermelhi-
dão. O pepino contém água 
e vitamina C, que possuem 
propriedades adstringentes e 
nutritivas. 

Outra dica boa é esta 
máscara: coloque um pepino 
médio (descascado e cortado 
em pedaços) no liquidificador 
com água. Deixe descansar 
por 15 minutos. Misture o 
suco de pepino coado com o 
mel e despeje em uma gar-
rafa limpa.  Aplique no rosto 
e deixe secar. Faça isso pela 
manhã e à noite.

Camomila
A camomila contém óleos 

essenciais e flavonoides que 
acalmam a pele e promovem a 
cura da rosácea. Além disso, 
é um poderoso anti-inflama-
tório com propriedades an-
tibacterianas e antialérgicas. 
Faça um chá de flor de ca-
momila, espere esfriar e use 
como uma compressa para 
aliviar a inflamação, confor-
me necessário.

Cúrcuma
A curcumina, o principal 

componente da cúrcuma (ou 
açafrão-da-terra), tem pro-
priedades anti-inflamatórias, 
antioxidantes, anticâncer e 
possui poderosas proprieda-
des antimicrobianas. Adicio-
ne cúrcuma à sua dieta e di-
minua a inflamação em todo o 
corpo. Além disso, você pode 
fazer uma máscara facial de 
açafrão para aplicação tópica.

Misture uma colher de 
chá de açafrão moído com um 
pouco de óleo de coco orgâni-
co e aplique-o no rosto. Deixe 
por cerca de trinta minutos 
enxágue bem. Faça aplica-
ções diárias dessa máscara 
para reduzir a inflamação e 
vermelhidão e promover a ci-
catrização.

Mel puro
O mel é umectante, o que 

significa que ajuda a pele a 
reter a hidratação sem a sen-
sação de oleosidade e tem 
propriedades antissépticas e 
antibacterianas. Para usar o 
mel para a rosácea, massageie 
uma pequena quantidade de 
mel cru quente na pele limpa. 
Deixe descansar por cerca de 
dez minutos e lave com água 
morna e seque.

Dieta

Quem sofre de rosácea 
deve evitar alimentos açuca-
rados e ricos em amido. Em 
vez disso, coma muitas folhas 
verdes e outros alimentos ri-
cos em fibras, como , lenti-
lhas e couve. Evite alimentos 
cítricos e condimentados e 
coma mais alimentos fermen-
tados para apoiar bactérias 
saudáveis. 

Siga as dicas e tenha uma 
melhor saúde geral, além da 
diminuição no número de 
surtos de rosácea. 

Clorofito (Chlorophytum 
comosum) é uma planta or-
namental conhecida no Brasil 
também com os nomes de pau-
listinha e gravatinha. Além de 
ser uma planta ornamental 
muito bonita, ela também é 
muito útil pois purifica o ar 
em casa, eliminando substân-
cias nocivas do ambiente.

Planta ornamental muito 
usada em casas, apartamentos 
e escritórios porque apreciada 
pela sua bela folhagem e por-
que é muito fácil de cultivar 
tanto no interior como no ex-
terior. Além de ser uma plan-
ta resistente com bom hábito 
de crescimento, o clorofito 
também tem a vantagem de 
purificar o ar dos ambientes 
domésticos.

Como todas as plantas, o 
clorofito também remove o 
dióxido de carbono da atmos-
fera e produz oxigênio duran-
te a fotossíntese da clorofila, 
e isso já melhora a qualidade 
do ar em casa. O clorofito é, 
no entanto, também capaz 

Clorofito, a planta que
depura o ar

de remover outras substân-
cias do meio ambiente e está 
entre as plantas mais eficazes 
na purificação do ar. O xileno 
é uma mistura de compostos 
químicos utilizados no pro-
cessamento de muitos mate-
riais, incluindo couro, borra-
chas e tintas. O xileno é uma 
substância tóxica para o nosso 
corpo e pode estar presente 
em nossas casas, mesmo em 
pequenas quantidades.

O monóxido de carbono é 
produzido após a combustão 
do tabaco, metano, gasolina e 
carvão, ou seja, podemos en-
contrá-lo no ar depois de co-
zinhar alimentos, se usarmos 
um fogão a gás. O monóxido 
de carbono tem uma grande 
afinidade pela hemoglobina 
sanguínea, de modo que mes-
mo pequenas quantidades res-
piradas levam menos oxigênio 
ao corpo. Colocar uma planta 
de clorofito em nossas casas 
pode ajudar a eliminar essas 
substâncias nocivas de dentro 
de casa e purificar o ar.


