


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Método antigo de fabricação de medicamentos, usado pelos indígenas, gran-
des pajés permitiram que suas receitas fossem ensinadas, primeiramente só para 
seu povo e logo para pequenos povoados. 

Nas garrafadas, raízes, frutos, folhas e flores são colocados em recipientes de 
barro, numa verdadeira infusão com algum tipo liquido, para sua conservação, 
normalmente álcool, vinho ou conhaque para as que serão ingeridas, e somente 
álcool ou vinho para as de uso externo, enterrados, para serem potencializados 
pela mãe terra, ela se encarregava de manter por determinadas luas, a tempera-
tura, com isso criando verdadeiras fórmulas capazes de curar, inúmeras doenças 
e seus males, com a fé nas coisas simples da terra esse povo sábio por natureza, 
resgata cada dia mais essas técnicas.
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Recurso de cura comprovada e muito utilizado até hoje pelos povos da América Lati-
na, no Brasil o povo de norte a sul é adepto dessa cultura, não raro encontrarmos um ven-
dedor de garrafadas cheio de grandes testemunhos de cura por determinada combinação, 
e com isso essa cultura cresce e cada dia mais os povos são beneficiados com a solução dos 
males humanos pelas simplicidade da natureza e todas as coisas criadas por DEUS, mesmo 
antes de descobrirmos os indígenas já usavam o que chamamos de ervas, para curar. 

Sabemos que certas substâncias juntas; (muitas vezes ditadas por espíritos) produzem 
um efeito mágico, estes ingredientes preparados de forma específica são capazes de deixar 
o ser humano mais potente para certas atividades. 

Através dos tempos em várias correntes, e em facções não espirituais (fitoterapia, Flo-
rais de Bach e outros...) pessoas vem sendo atraídas em busca da vitalidade perdida. 

Os ciganos também acreditam nisto e tem comprovação de sobra, por isto desenvol-
vemos receitas especiais que estão sendo reveladas para que todos possam desfrutar do 
poder destas conhecidas “garrafadas”.
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As garrafadas são mis-
turas de cachaça com frutas, 
raízes, ervas ou até mesmo 
caranguejos, insetos, mor-
cegos e barbatana de peixes. 
Usadas como medicamento, 
elas podem ser encontradas 
em mercados municipais 
por todo o país. Abaixo lis-
tamos algumas garrafadas 
que mapeamos depois de 
realizar entrevistas, visitar 
mercados municipais e pes-
quisar bibliografia de estu-
diosos que identificaram o 
uso dos botânicos nacionais 
na medicina popular e seus usos com cachaça. Não há provas científicas da eficácia das 
infusões listadas e seu consumo e aplicações devem ser feitos com cautela.

• FUMO: Massagear couro cabeludo para se livrar de piolhos.

• GUINÉ E ARRUDA: Receita do Fecha Corpo, consumido na Semana Santa para 
proteger de males do corpo e da alma.

• ALHO: Tomar contra gripes e resfriado.

• MEL E LIMÃO: Tomar contra gripes, resfriados e dores de garganta.

• AÇÚCAR E LIMÃO: Antigamente, durante as epidemias de cólera e malária, se to-
mava aguardente com limão e açúcar como substituto da água.

• LIMÃO: Para abrir o apetite e ajudar na digestão de bebidas gordurosas.

• CATAIA: Tratar azia e má digestão, cicatrizar feridas e curar a impotência sexual.

• PÓLVORA: Consumida como estimulante, para dar coragem. Há registro de consu-
mo de aguardente com pólvora na Guerra de Canudos (1897)

Garrafadas, receitas 
da medicina popular:
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• PIMENTA MALAGUETA E ÁGUA 
OXIGENADA: Para tratar ferimentos e 
cortes profundos na pele.

• SEMENTE DE MANJIROBA: Tomar 
para suspender a menstruação.

• CASCA DA QUIXABEIRA: Colocar 
sobre ferimentos. A casca dessa árvore típica 
da caatinga tem propriedades anti-inflama-
tórias, sendo utilizadas como cicatrizante.

• PIMENTA DE MACACO: Para tratar 
úlceras e doenças estomacais.

• MINHOCA: Para curar alcoolismo. 
Fazer uma infusão de cachaça com minhoca 
ralada no chão e dar ao doente.

• ALCANFORADA: Para torceduras e 
pancadas. Banhar o local machucado e to-
mar porções de hora em hora.

• ARNICA: Macerar da arnica na ca-
chaça e passar em pancadas e torceduras. Ótimo efeito cicatrizante e bactericida.
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• MILHOMEM: Recomendado tomar para dores no estômago e no fígado.

• FUNCHO: Curtir o funcho na cachaça e usar para tratar dores de cabeça e falta de 
apetite.

• CAFÉ QUENTE: Para tratar resfriados.

• SEMENTES DE MAMÃO: Indicados contra verminose

• AGUARDENTE QUENTE: Raspar a cabeça do enfermo com navalha, depois lavá
-la para curar loucura e delírios.

• UMBURANA: A madeira umburana tem cumarina, substância com ação com-
provada no tratamento de doenças respiratórias, como tosse, dor de garganta, gripe e 
bronquite.

• SASSAFRÁS: Medicina popular recomenda tomar cachaça com lascas de sassafrás 
infusionadas para baixar a pressão.

• LOSNA: Indicado tomar para dores no estômago.
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• ESCORPIÃO E COBRAS: A crença popular diz que ao tomar cachaça com cobras 
ou escorpiões peçonhentos a pessoa se torna imune aos venenos.

• OSSO DE CANELA DE CAPIVARA: A medicina popular do Centro-Oeste brasi-
leiro recomenda tomar cosso de canela de capivara infusionado na cachaça para combater 
reumatismo.

• CAUDA – parte descartada da destilação: Massagear couro cabeludo para se livrar 
de piolhos.

• GOIABEIRA: Tomar chá das cascas da goiabeira com meio copo de cachaça para 
curar disenteria.

• CARQUEJA: Tomar para melhorar funções hepáticas e biliares.

• RASPA DA CASCA DO CIPÓ AXIXUACHE: O cipó é infusionado na cachaça de 
5 a 10 dias e depois consumido como remédio contra reumatismo.

• NÓ-DE-CACHORRO: Tomar a infusão para combater impotência
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