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PEQUENOS 
ATOS,

GRANDES
MUDANÇAS.

A separação dos resíduos sólidos, popularmente conhecidos como 
lixo,  permite o  reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem e a 

disposição final ambientalmente adequada.

   COMO SEPARAR OS SEUS RESÍDUOS?

Jornais, listas telefônicas, folhetos, revistas, folhas de rascunho, papéis de 
embrulho, caixas de papelão, folhas de caderno, embalagens longa vida 
(tetrapak) e outros.

   PAPÉIS E PAPELÃO

VIDROS
Garrafas em geral, potes e jarras, vidros de conservas, cacos de vidro e outros.

PLÁSTICOS
Garrafas plásticas, tubos e canos, potes de creme, frascos de xampu, 
baldes, bacias, brinquedos, sacos e sacolas, saquinhos de leite e outros.

METAIS
Latas de cervejas e refrigerantes, enlatados, arames, pregos, tampas, fios, 

objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, chumbo e zinco.

Cascas de frutas e legumes, bagaços de frutas, restos de alimentos.

Papel higiênico e lenços de papel usados, curativos, fraldas descartáveis, 
absorventes higiênicos, bitucas de cigarro e resíduo de varrição.

 ATENÇÃO
Pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, restos de remédios, latas de tintas, 

embalagem de agrotóxico e resíduo eletrônico não podem ser destinados junto 
com os resíduos comuns.

Consulte o site  e verifique a destinação 
ambientalmente adequada desses materiais.

www.bentogoncalves.rs.gov.br

Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente pelo telefone 3055 7190 

ou Fala Cidadão 0800 9796866.

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS ORGÂNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENTO GONÇALVES
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O senador apresentou 
projeto de lei que retira do 
Código Florestal o capítu-
lo que trata da reserva legal 
obrigatória em propriedades 
rurais. A título de acabar com 
o que chama de “entrave” e 
“expandir a produção agro-
pecuária, gerar empregos e 
contribuir para o crescimen-
to do país”, o texto suprime a 
obrigatoriedade de ruralistas 
preservarem parte da vegeta-
ção nativa de suas áreas.

O projeto revoga o quar-
to capítulo do Código Flores-
tal, chamado de “Da área de 
reserva legal”. Nesse trecho, 
está previsto que “todo imóvel 
rural deve manter área com 
cobertura de vegetação nativa, 
a título de Reserva Legal, sem 
prejuízo da aplicação das nor-
mas sobre as Áreas de Preser-
vação Permanente”. Hoje, pro-
priedades rurais na Amazônia 
Legal têm de reserva legal de 
80%; no Cerrado, 35%; e em 
campos gerais e outras regiões 
do país, 20%. Caso o texto de 
Bolsonaro seja aprovado, esses 
percentuais de preservação 
obrigatórios serão extintos. O 
capítulo ainda trata de outros 
casos específicos.

Na justificativa, os sena-
dores alegam que “o país é um 
dos que mais preservam sua 
vegetação no mundo”. “Não há 
pertinência no clamor ecoló-
gico fabricado artificialmente 
por europeus, norte-america-
nos e canadenses e imposto ao 
país e a seus produtores ru-
rais, chegando a determinar, 
segundo interesses políticos 
e comerciais estrangeiros, o 
rumo de nossa produção, de-
senvolvimento e legislação 
ambiental.” 

“A despeito dessa realida-
de cristalina, burocratas eco-
lógicos continuam a propagar 
desinformações que permitem 
a desavisados difamar, calu-
niar e cercear àqueles que 
mais preservam a vegetação 
nativa: os produtores agrope-

Orçamento sem compromisso

Instalação, conserto, 
manutenção e higienização 

de ar condicionado

27 anos de experiência

(54) 996527203
@rltechar

Senador Bolsonaro quer acabar com 
reserva legal em propriedades rurais
O Projeto de Lei  de Flávio Bolsonaro  revogaria obrigação de preservar 80% do ecossistema 
nos imóveis da Amazônia

cuários. ONGs e organismos 
internacionais deveriam nos 
premiar e render homenagens 
pelo feito”, alega Bolsonaro, 
na justificativa do projeto.

O Senador diz que es-
tudos e prospecções revelam 
que a Amazônia “possuiu em 
valores de recursos naturais 
o montante de 23 trilhões de 
dólares a ser explorado, sendo 
15 trilhões em recursos mine-
rais metálicos, não metálicos e 
energéticos e oito trilhões na 
superfície, com a biodiversida-
de”. Por isso, para eles, “é ur-
gente a conciliação profunda e 
permanente entre proteção do 
meio ambiente, crescimento 
econômico e geração de opor-
tunidades para os brasileiros”.

‘Grande equívoco’
A pesquisadora Malu 

Ribeiro, da Fundação SOS 
Mata Atlântica, critica o pro-
jeto.

— Infelizmente, é mais 
um grande equívoco. E essa 
foi, durante a votação do novo 
Código Florestal, uma das 
maiores pressões da bancada 
ruralista e do chamado Cen-
trão, durante aquela votação 
— diz. 

O novo Código Flores-
tal foi sancionado em 2012, 
substituindo uma versão an-
terior de 1965. Ele regula-
menta a exploração de terras 

e estabelece onde a vegetação 
nativa deve ser mantida. O 
texto dividiu ambientalistas, 
que apontaram retrocessos 
em relação à legislação ante-
rior, e ruralistas, que defen-
dem a lei. No ano passado, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) manteve um dos tre-
chos mais polêmicos: a anis-
tia a produtores rurais que 
desmataram ilegalmente an-
tes de julho de 2008. A Corte 
também manteve o artigo que 
autoriza a redução de reser-
va legal de 80% para 50% em 
determinadas situações.

A Reserva Legal hoje tem 
uma estratégica finalidade 
de banco genético, de esto-
que das chamadas madeiras 
de lei, estoque da biodiversi-
dade. É um grande equívoco 
essa guerra declarada de um 
setor conservador do ruralis-
mo brasileiro contra a Reser-
va Legal. É um absurdo para 
o país. Só as áreas de pre-
servação permanente, que já 
foram reduzidas pelo Código 
Florestal, são insuficientes — 
completa Ribeiro.

 Flávio disse que “a inten-
ção é devolver ao proprietário 
rural o direito à sua terra, 
que hoje é inviabilizada e im-
produtiva por entraves am-
bientais desnecessários”: 

- A proposta não abran-
ge áreas de preservação per-
manente, como encostas de 
morros e nascentes de água, 
e, mesmo após sua aprovação, 
o Brasil ainda será o país que 
mais protege sua vegetação 
nativa no mundo. É possível 
transformar as riquezas na-
turais que Deus nos deu em 
desenvolvimento para a po-
pulação e, ao mesmo, preser-
var o meio ambiente.

A cooperativa Aurora e 
Embrapa Uva e Vinho estão  
promovendo um dia de campo 
para esta quarta-feira (22)  em 
Pinto Bandeira.

Depois da passagem da 
chuva de granizo no muni-
cípio de Farroupilha, Pinto 
Bandeira e parte do distrito de 
São Pedro no dia 13 de abril, 
muitos parreirais, pomares de 
citros e frutas de caroço foram 
atingidas. Pesquisadores da 
Embrapa e engenheiro agrô-
nomo da cooperativa estarão 
atendendo aos interessados 

DIA DE CAMPO

Manejo de videira após granizo
na propriedade do agricultor 
Adriano Pavan, (rua Argenti-
no F. Bonfim.) , em Pinto Ban-
deira, quando serão relembra-
dos os resultados práticos das 
ações sugeridas no pós granizo 
de 2018.

O local exato pode ser 
conferido, via aplicativo Goo-
gle Maps, no link: http://bit.ly/
dcpintobandeira As inscrições 
são gratuitas e podem ser fei-
tas pelo e-mail uva-e-vinho.
eventos@embrapa.br ou por 
Whatsapp no número (54) 
99629-7194
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Charles Strapazzon e seu 
pai Rústico José Strapazzon 
agricultores do distrito de 
São Pedro, cuidam de uma 
propriedade de 5 hectares de 
terra, com cultivos variados 
de hortaliças, tubérculos e 
pomar de ameixas.

É utilizada a agricultura 
convencional na propriedade, 
onde são colhidas anualmen-
te 70 toneladas de ameixa 
e cerca de 40.000 unidades 
de hortaliças e tubérculos. A 
produção da família é comer-
cializada uma vez por semana 

Família Strapazzon contabiliza perdas de 50% da produção de tomates
na feira livre de Bento Gon-
çalves e também destinada à 
merenda escolar do Municí-
pio.

A chuva de granizo que 
aconteceu na primeira quin-
zena de abril,  afetou 50% 
da produção dos tomates que 
estava ao final, os frutos se-
riam destinados às escolas da 
região, foi também avariado 
pela chuva o filme plástico 
protetor das estufas, resul-
tando em um prejuízo de cer-
ca de R$ 10.000 reais.

Durante o inverno as cul-

turas produzidas na proprie-
dade rural são da alface, ce-
noura e tempero verde. Nesta 
época do ano, Charles afirma 
que a lavoura requer menos 
cuidados, pois é menor a ca-
pacidade de proliferação de 
doenças.

O melhor cenário para a 
agricultura é um inverno de 
temperaturas constantes e 
com poucas chuvas, até mes-
mo a geada pode trazer algum 
benefício para as plantações, 
que é a quebra do ciclo de de-
terminadas pragas.
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15 propriedades rurais do 
distrito de São Pedro foram 
atingidas pelo granizo de sá-
bado dia 13. Segundo a Ema-
ter, em dados preliminares, 
40% das propriedades tiveram 
perdas decorrentes a chuva de 
granizo. Dos estimados 375 mil 
quilos de produção da fruta, o 
granizo provocou perdas em  
quase 130 mil quilos

Segundo a Emater o preju-
ízo só não foi maior porque 30% 
da safra de caquis já haviam 
sido colhidos . Dos 25 hectares 
de plantio do município, 99% 
concentra-se no distrito de São 
Pedro, que faz divisa  com o 
município de Farroupilha, um 
dos mais atingidos pela chuva 
de granizo deste ano. 

Já as 15 famílias que tra-
balham, numa área total de 2 
hectares plantados,  com ver-
duras e temperos no sistema de 
plasticultura, tiveram danos e 
nas estufas. Apesar dos danos 
em  100% das estufas, apenas 
uma foi derrubada, as outras 
tiveram rasgos em lonas plás-

Granizo causa prejuízos de até 100% em pomares de caquis
ticas, mas sem grandes danos à 
produção.

100%
O produtor Ivandro José 

Lerin, que possui 15 hectares 
de terra localizados na sede 
da comunidade em São Pedro, 
onde tem como principais cul-
tivos o pêssego, caqui, uva, nec-
tarina, pera e kiwi.

Com a geada do último dia 
13, o agricultor teve uma perda 
de 100% dos caquis que ainda 
não haviam sido colhidos, ten-
do anteriormente retirado 50% 
da produção, além dos 20% dos 
kiwis, que não estão no mo-
mento ideal da safra.  Somadas 
as duas plantações, equivalem a 
3 hectares de cultivo.

Ivandro relata que não 
imaginava o tamanho dos pre-
juízos inicialmente, tanto que 
nem registrou os momentos 
após a chuva, somente mais 
tarde que notou que todos os 
caquis foram atingidos resul-
tando na perda de toda a pro-
dução restante de caqui.  
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O cominho é um velho 
conhecido da cozinha bra-
sileira, pois está presente 
no preparado de diversos 
pratos como feijões, carnes 
e molhos. Mas mesmo sendo 
popular nas mesas do Brasil, 
a origem desse tempero está 
geograficamente longe das 
Terras Tupiniquins.

Nativo da região do 
Mediterrâneo, o Cuminum 
cyminum L. (cominho) per-
tence à família Apiaceae. 
Atualmente, 90% de sua 
produção tem origem na 
Índia, país onde esse tempe-
ro possui protagonismo no 
preparo dos alimentos.

O que poucas pessoas 
sabem é que o cominho ul-
trapassa a linha de um sim-
ples tempero. Além do sabor 
e aroma inigualáveis, essa 
especiaria também é rica 
em propriedades medicinais 
que contribuem com bene-
fícios para o organismo hu-
mano.

Benefícios 
De acordo com estudos 

e pesquisas científicas, esse 
tempero possui propriedades 
nutracêuticas. Para quem 
não sabe, essa palavra é a jun-
ção de “nutrição” e “farma-
cêutico”.

Portanto, isso signifi-
ca dizer que o alimento em 
questão fornece benefícios 
médicos ou de saúde, con-
tribuindo com a prevenção e 
tratamento de doenças. De 
um modo geral, esse tempero 
possui ação anti-inflamatória, 
diurética e antiespasmódica.

Além disso, a especiaria 
contem em sua composição 
óleos voláteis, ácidos, óleos 
essenciais, proteínas e outros 
elementos. Também possuem 
numerosos fitoquímicos, 
substâncias conhecidas por 

Os benefícios do consumo de cominho
terem propriedades antioxi-
dantes, carminativas e anti-
flatulentas. 

Digestivo
O cominho é considerado 

um estimulante do sistema 
digestivo, pois auxilia na pro-
dução de secreção de enzi-
mas do pâncreas que ajudam 
a absorver os nutrientes dos 
alimentos.

Com isso, ele ajuda a pre-
venir o surgimento de distúr-
bios digestivos, como gases e 
dores no estômago. 

Rico em vitamina E
Outro grande benefício 

do cominho que poucos ima-
ginam é a atuação no comba-
te à problemas de pele. Como 
esse tempero é rico em vita-
mina E, ele é capaz de manter 
a pele jovem e brilhante.

Em paralelo a esse nu-
triente, a especiaria também 
tem propriedades desinfetan-
tes e antifúngicas. Por essa 
razão, o consumo constante 
desse produto natural pode 
impedir infecções microbia-
nas e fúngicas na pele. 

Analgésico e 
anti-inflamatório
Esses benefícios unidos 

resultam em mais qualidade 
de vida para as pessoas. Isso 
porque, ao mesmo tempo que 
o cominho ajuda a minimizar 
as inflamações, ele também 
contribui com a diminuição 
da dor. 

Rico em ferro
Segundo estudos, esse 

tempero é rico em ferro. Por 
exemplo, em cada 100 gra-
mas de cominho contem 66 
mg desse nutriente. Isso sig-
nifica dizer que a especiaria 
em questão possui cinco vezes 

a mais da necessidade diária 
de ferro para um adulto.

Portanto, o cominho é 
ideal para todas as pessoas, 
incluindo crianças, adoles-
cente, grávidas, lactantes e 
mulheres que estão no perío-
do menstrual. Além de ser al-
tamente benéfico para quem 
possui anemia.

Tudo isso porque o ferro 
é essencial para o corpo re-
alizar funções vitais, como o 
transporte de oxigênio, a ma-
nutenção do sistema imuno-
lógico e a produção de ener-
gia e metabolismo.

Além do ferro, a espe-
ciaria contem timol e cálcio. 
Essa primeira substância é 
importante para aumentar as 
secreções das glândulas, tor-
nando maior a produção de 
leite nas glândulas mamárias.

Antimicrobiano
Estudos mostram que a 

atividade antimicrobiana do 
cominho é capaz de eliminar 

diversos micro-organismos, 
como Candida albicans, As-
pergillus niger, a bactéria 
Gram positiva Bacillus sub-
tilis e Staphylococcus epider-
midis, bem como a levedura 
(Saccharomyces cerevisiae) e 
E. coli. 

Por isso, essa especiaria 
pode auxiliar no combate à 
infecção oral nos seres huma-
nos, problemas de pele e dis-
túrbios gastrointestinais.

Antidiabético
Testes elaborados em ra-

tos diabéticos comprovaram 
o efeito antidiabético do co-
minho. O uso desse elemento 
durante seis semanas resul-
tou na redução significativa 
da glicose no sangue e au-
mento da hemoglobina total 
e da hemoglobina glicosilada.

Com isso, novos estudos 
estão sendo desenvolvidos em 
busca de mais respostas para 
esse benefício do cominho. 
Mas dessa vez, com foco nos 
humanos.

Anti-hipertensivo
Outro efeito que vem 

sendo estudado pelos pesqui-
sadores é o anti-hipertensivo. 
Em testes laboratoriais, o co-
minho se mostrou benéfico na 
luta contra a pressão arterial 
alta. 

Cominho emagrece 
ou engorda?
Diante de tantos benefí-

cios e propriedades medici-
nais, fica o questionamento: 
cominho emagrece ou engor-
da? A verdade é que essa se-
mente tem demonstrando um 
efeito emagrecedor potente, 

comprovado em um ensaio 
clínico com 72 indivíduos em 
situação de sobrepeso.

Para chegar nessa con-
clusão, estudiosos separaram 
os participantes, com idade 
entre 18 e 50 anos, em três 
grupos. O primeiro deles 
(grupo A) recebeu alta dose 
de Cumin cyminum L. e cáp-
sulas de cal (75 mg).

Já o grupo B recebeu uma 
dose baixa de Cumin cymi-
num L. e cápsulas de cal (25 
mg). Por fim, o grupo C, que 
recebeu doses duas vezes ao 
dia durante dois meses.

“Após oito semanas de 
intervenção, em comparação 
com baixas doses de C. cymi-
num L. e cal e placebo, tomar 
altas doses de C. cyminum L. 
e cal resultou em perda de 
peso significativa”, explica o 
estudo.

Mas além de resultar na 
perda de peso, o cominho 
também foi benéfico na redu-
ção de triglicérides, coleste-
rol total e, principalmente, o 
LDL (colesterol ruim). 

Para que 
serve cominho?
O cominho é utilizado 

como tempero em diversas 
culturas pelo mundo. Por 
exemplo, é um componente 
essencial de comidas me-
xicanas e muito explorado 
pela culinária indiana. (6)

No Brasil, o protagonis-
mo dessa especiaria também 
influencia os nossos sabores. 
De acordo com o gastrólogo 
Rozano José de Jesus, o co-
minho pode ser utilizado no 
preparo de feijões, carnes e 
até mesmo saladas.

O cominho pode ser encontrado tanto em pó como em grãos e a cor é sempre marrom-esverdeada

Nos preparos culinários, é mais comum usar o cominho moído
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A máquina de lavar pode 
ser uma ótima aliada e pode 
cumprir direitinho essa tare-
fa se você estiver com pressa. 
Mas para isso, é preciso saber 
como lavar tênis na máquina 
da forma correta para não 
estragar e conservá-lo como 
novo.

Muita gente tem dúvi-
das sobre como lavar tênis na 
máquina, pois acha que isso 
vai estragar ou eles não vão 
aguentar. No entanto, os tênis 
de hoje são feitos com mate-
riais resistentes o suficiente 
para suportar a lavagem au-
tomática da máquina de lavar.

Com isso, eles podem ser 
lavados sem risco de danifica-
rem, basta seguir essas dicas:

Leia a etiqueta para veri-
ficar se o tênis pode ser lava-
do na máquina de lavar (tênis 
com apliques ou pintados a 
mão podem estragar ou man-
char);

Observe se não tem nada 
preso na sola para não danifi-
car a máquina de lavar;

Se os tênis estiver mui-
to sujo, escove primeiro com 
água e sabão neutro no tan-
que para remover o excesso de 
sujeira e facilitar a lavagem;

Retire os cadarços, pal-
milhas e qualquer coisa remo-
vível e vire a língua do tênis 
para fora;

Coloque tudo dentro de 
um saco especial para máqui-
na de lavar ou uma fronha de 
travesseiro velha. Isso vai evi-

Como lavar os tênis 
na máquina sem estragar

tar que o tênis fique batendo 
e seja danificado pelos movi-
mentos da máquina de lavar e 
vai protegê-la;

Para suavizar a lavagem, 
coloque algumas roupas ou 
toalhas para lavar junto, isso 
vai amenizar as colisões entre 
o tênis e o tambor da máquina 
de lavar;

Adicione a quantidade de 
sabão suficiente para poucas 
roupas, amaciante e 2 colhe-
res (sopa) de fungicida para 
roupas;

Escolha um programa de 
lavagem suave completo com 
centrifugação e água fria para 
não deformá-lo ou manchar;

Depois de centrifugar, 
retire o tênis da máquina, 
encha-os de jornal velho para 
absorver mais a água e não 
encolher durante a secagem.

Deixe-os secar ao ar livre 
na sombra, porém em local 
ventilado. Pendure os cadar-
ços e palmilhas no varal. Se 
não tiver quintal, coloque-os 
próximo à janela, ar condicio-
nado ou ventilador. Os tênis 
costumam levar 12 horas para 
secar.

Importante
Não lave o tênis em dias 

chuvosos ou nublados, e não 
coloque na máquina de se-
car. O calor da máquina pode 
danificar e deformar o tênis, 
dependendo do tecido. Se ti-
ver dois pares de tênis, tente 
alternar as lavagens.

Coloque tudo dentro de um saco especial para máquina de lavar ou uma 
fronha de travesseiro velha para evitar que o tênis fique batendo

Escolha um programa de lavagem suave completo com centrifugação e 
água fria para não deformá-lo ou manchar

O sabor que você já co-
nhece, de uma forma ainda 
mais gostosa!

Você vai precisar de
Base

1 ½ xícara de bolacha maria 
triturada (180g)
¼ xícara de manteiga sem sal 
derretida (180g)

Creme
2 gemas
½ xícara de leite condensado
2 colheres de sopa de amido
1 xícara de leite
¼ colher de chá de essência de 
baunilha

Gel de brilho
½ xícara de água
2 colheres de sopa de açúcar
1 colher de sopa de amido
¼ xícara de polpa de maracujá

Para decorar

Deixando a boa e velha 
salada de frutas ainda melhor

½ xícara de morango
½ xícara de maçã
½ xícara de manga
½ xícara de kiwi

Modo de preparo
Pré-aqueça o forno a 

200°C(400°F).
Faça a base: Em uma ti-

gela média, misture o biscoito 
e manteiga derretida e mis-
ture até que a textura pareça 
a areia molhada. Transfira a 
massa para uma forma redon-
da de 20 centímetros com o 
fundo removível e pressione 
em uma camada uniforme 
com o fundo de um copo de 
medição.

Leve ao forno por cerca 
de 15 minutos, até dourar. 
Retire do forno e deixe es-
friar.

Faça o recheio: Em uma 
tigela média, misture o leite 
condensado e as gemas. Adi-
cione o amido de milho, leite 

e baunilha e bata até ficar ho-
mogêneo.

Leve ao micro-ondas por 
5 minutos, até engrossar. 
Deixe esfriar por 15 minutos.

Faça a geléia de brilho: 
Em uma tigela média, mistu-
re a água, o açúcar, o amido 
de milho e a polpa de mara-
cujá.

Leve ao micro-ondas por 
4 minutos, até a consistência 
de uma geléia líquida. Deixe 
esfriar por cerca de 10 minu-
tos.

Para montar a torta, es-
palhe o recheio sobre a base 
de bolacha.

Em uma tigela média, 
misture os morangos, a maçã, 
a manga e o kiwi. Distribua as 
frutas sobre o recheio. Pince-
le a geléia sobre a fruta.

Refrigere a torta por 1 
hora, até esfriar bem.

Retire a torta da forma, 
em seguida, fatie e sirva.

Ta
st
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Bolo de cenoura no microondas
Um dos bolos mais famosos 

do Brasil feito na versão de bolo 
de microondas! Aproveite um 
bolo de cenoura fofinho.

Ingredientes
Ovo: 2 unidades;
Óleo: ½ xícara (chá);
Cenoura: 250 gramas em cubi-
nhos;
Farinha de trigo: 1 xícara (chá);
Açúcar: 1 xícara (chá);
Fermento em pó: ½ colher 
(sopa).

Modo de preparo
Em um liquidificador, bata 

os ovos, o óleo e as cenouras pi-
cadas e sem casca;

Quando a mistura estiver 
homogênea, passe o conteúdo 
para um recipiente com a fari-
nha de trigo, o açúcar e o fer-

mento misturados;
Leve a massa para uma 

forma de micro-ondas untada 
e ajuste o aparelho para a po-
tência máxima por 8 minutos. 
Desligue a cada 2 minutos para 

que a massa não vaze;
Com cuidado, desenforme 

o bolo antes que esfrie e cubra 
com uma calda de chocolate, e o 
seu bolo de micro-ondas já es-
tará pronto!
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Ingredientes
Banana, 2 unidades
Óleo de coco para untar
Suco de limão, 1 colher (sopa)
Água, 1 colher (sopa)
Canela.

Modo de preparo
Ligue o forno a 160° e cor-

Aprender como descon-
gelar carne corretamente é 
essencial para garantir o sa-
bor das refeições e principal-
mente evitar contaminações 
ou demais problemas provo-
cados pela carne em mau es-
tado de conservação. 

Essas dicas simples de 
são essenciais para garantir 
a qualidade e segurança das 
refeições.

Armazenar em um 
recipiente de vidro
Logo que tirar a carne 

do congelador é necessário 
colocá-la (ainda envolvida na 
embalagem) em um recipien-
te de vidro bem limpo, seco e 
com tampa.

Manter a 
carne na geladeira
O próximo passo é man-

ter a carne na geladeira. Por 
isso, depois de tirar do conge-
lador e colocar no recipiente 
de vidro, é preciso manter a 
carne na parte baixa da gela-
deira, deixando o recipiente 
tampado.

O ideal é que a tempe-
ratura esteja entre 4º e 6º. 
Regra geral: o congelamento 
da carne deve ser rápido e o 
descongelamento devagar. 
Isso evita a proliferação de 
microrganismos que são pro-
vocados pela reação da carne 
quando expostas à tempera-
tura ambiente.

Outra dica é que ela deve 
ficar mantida na geladeira 
pelo período de 12 a 24 horas, 
até que esteja totalmente des-
congelada.

Esse tempo varia de acor-
do com o tamanho e espessura 
da carne e também com o ní-
vel de congelamento.

Preparar logo 
depois que 
estiver congelada
Além de saber como des-

congelar carne corretamente 
é importante ter atenção es-
pecial ao tempo que ela deve-
rá ser preparada.

O ideal é preparar a car-
ne no mesmo dia em que ela 
estiver totalmente congelada. 
Isso evita perda do sabor e 
também favorece a segurança 
na hora da alimentação.

Todas essas dicas para 
descongelar carne de for-
ma certa valem para carnes 
que não estão temperadas. 

Chips de banana light: 
petisco perfeito para a dieta

te as bananas bem finas
Forre uma assadeira com 

papel manteiga e unte com óleo 
de coco. Posicione as fatias

Misture a água com o suco 
de limão e pincele sobre as ba-
nanas

Salpique a canela por cima
Asse por 60 minutos, vire e 

asse por mais 30 minutos.

Vai descongelar carne? Aprenda 
como descongelar corretamente

No caso das carnes que são 
temperadas, elas podem ficar 
marinando na geladeira no 
máximo por 12 horas e logo 
depois devem ser preparadas.

Não é recomendado con-
gelar carnes que já foram 
congeladas, pois isso acarreta 
riscos de proliferação de mi-
crorganismos e pode prejudi-
car a saúde.

Nos casos de carnes com 
baixo ou médio nível de con-
gelamento, é possível fazer o 
descongelamento colocando 
a carne em uma embalagem 
plástica bem fechada e colo-
cá-la submersa em uma tigela 
grande de vidro com água fria 
corrente.

Nunca deixar 
descongelando 
na pia
Além da questão da umi-

dade constante, a pia é o local 
onde são lavados e preparados 
diversos tipos de alimentos.

Isso faz com que sejam 
aumentados os riscos quanto 
à presença de microrganis-
mos que podem interferir na 
segurança da carne. Por esse 
motivo, a carne nunca deve 
ser descongelada na pia.

Não descongelar 
a carne com 
água quente
As carnes nunca devem 

ser descongeladas com água 
quente, já que o calor da água 
aumenta os riscos de desen-
volvimento de agentes mi-
crobianos que prejudicam a 
carne.

Além disso, o choque tér-
mico provocado pelo contato 
da água quente com a carne 
congelada danifica as fibras 
da carne e interfere no sabor 
e concentração de nutrientes.

Por isso, é preciso evitar 
a pressa ao descongelar a car-
ne. O recomendado é sempre 
manter a carne descongelan-
do na geladeira.

Nunca utilizar 
recipientes 
de plástico
As vasilhas plásticas 

apresentam maior risco quan-
to ao acúmulo de agentes pe-
rigosos para a saúde e pode 
interferir na segurança da 
carne durante o processo de 
descongelamento (ainda que 
a carne esteja na geladeira e 
em temperatura adequada).

Não descongelar 
carnes no 
microondas
Outro cuidado é que ela 

nunca deve ser descongela-
da no microondas. O choque 
térmico e o calor intenso pre-
judicam a segurança da carne 
e também reduzem o sabor e 
concentração de nutrientes.

Nunca colocar a 
carne exposta ao sol
A carne jamais deve ser 

exposta ao sol para acelerar o 
descongelamento. Esse calor 
excessivo também aumenta os 
riscos quanto à ação dos mi-
crorganismos que deterioram 
as fibras da carne e reduzem o 
sabor natural desse alimento.

O recomendado é sempre manter a carne descongelando na geladeira

O liquidificador é um ele-
trodoméstico básico de se ter 
em casa, possuindo uma infi-
nidade de modelos, mas todos 
eles são cheios de cantinhos e 
partes pequenas que dificul-
tam a limpeza mais pesada. 
Essa limpeza precisa ser feita 
para evitar mofo que pode se 
formar por causa da umidade 
ou de restos de alimentos es-
quecidos. 

Limpeza 
básica do copo
O copo do liquidificador 

é a peça que mais precisa de 
atenção quando o assunto é 
limpeza. Nele é que são colo-
cados todos os ingredientes, 
deixando gordura, corante, 
açúcar e pedaços de alimentos 
presos bem na parte mais di-
fícil de alcançar. Então a dica 
é encher o copo de água mor-
na com um pouco de deter-
gente e pulsar algumas vezes 
seguidas.

Para as partes mais di-
fíceis abaixo da lâmina, use 
uma escovinha de limpeza, 
dessas com cabo, que é a me-
lhor solução. Depois enxague 
bem e deixe o copo secar so-
zinho.

Sujeira 
pesada do copo
Quando o liquidificador 

está muito sujo ou ficou mui-
to tempo parado, é bom fa-
zer uma limpeza mais pesada 
para desinfetar e neutralizar 
os odores. Para isso, dentro 
do copo você deverá colocar 
uma xícara de vinagre bran-
co, uma colher de bicarbona-
to e uma colher de detergente 
neutro. Bata por 1 minuto e 
deixe de molho por algumas 
horas. Depois enxague e deixe 
secar naturalmente em local 
ventilado.

Limpeza da base
A base do liquidificador 

acaba sendo suja com os in-
gredientes que escapam do 
copo e pode ficar engordura-
da e cheia de pó de farinha, 
fermento, açúcar, chocolate 
e outros. Para limpar a base, 
deixe o aparelho fora da to-
mada, retire o copo e passe 
apenas um pano umedecido 
em água morna com deter-
gente. Não passe o lado verde 
da esponjinha para não riscar 
a pintura. Depois do pano 
úmido, passe outro pano seco 
e limpo.

Limpando e tirando o cheiro o 
liquidificador com dicas simples

Para as partes mais difíceis abaixo da lâmina, use uma escovinha de 
limpeza


