
Você costuma ler os 
rótulos das embalagens? 
Entende o que elas que-
rem dizer? Se para quem 
é da área técnica já é di-
fícil, pois são centenas de 
novos produtos criados 
por ano, imagina para os 
leigos. No Arauto Saúde 
desta semana, a nutri-
cionista Juliana Ziebell 
fala da importância de 
ler aquilo que está es-
critos nas embalagens. 
Segundo a profissional, 
todo mundo precisa ter 
uma noção básica de como interpretar um rótulo. “Há 
muitas ‘pegadinhas’ que a indústria usa. Sendo assim, 
é importante ler bastante sobre isso”, aconselha.

Mas e como uma pessoa leiga pode interpretar a 
fórmula? Para Juliana, se algum nome que a pessoa não 
consegue ler ou dizer, a dica é não comprar. “Na dúvida, 
não consome”, frisa. De acordo com a nutricionista é 
muito melhor o alimento que você sabe a origem. “A 
exemplo o aipim. Ele foi plantado, descascado e está mi-
nimamente processado dentro da embalagem”, explica. 
Já no que se refere a nomenclaturas, algumas empresas 
mascaram. O açúcar, por exemplo, “há dezenas de tipos 
de nomenclaturas que podem ser utilizadas. A pessoa 
vai ler ‘não contém açúcar’, mas poderá ter”, explica. 
“Algumas nomenclaturas para o açúcar que podem 
aparecer em embalagens são: xarope de milho, saca-
rose, glucose, dextrose e maltodextrina”, exemplifica.

Durante o Arauto Saúde, a nutricionista Juliana 
também falou dos cuidados com os vencimentos 
dos produtos e formas de armazenamento. “É im-
portante ver as condições que a fabricante indica de 
conservação para o alimento”, sublinha. Por exemplo, 
um produto pode estar dentro do prazo de validade, 
mas se for armazenado num ambiente muito úmido, 
com excesso de calor pode vir a mofar mesmo estan-
do no prazo de validade. “Um leite pasteurizado, de 
saquinho, ele requer refrigeração. Se deixar ele fora, 
obviamente ele vai azedar, porque ele foi feito para 
estar numa temperatura determinada”, completa. 
Essa informação de condição de armazenamento 
também deve estar na embalagem do alimento. 

Para finalizar, Juliana também reforça dos cuidados 
para aqueles que consomem dietas especiais. “A pes-
soa que tem restrição ao glúten, se é alérgica ao glúten, 
jamais pode comprar alimento que contém glúten”, re-
força. Já o intolerante a lactose, ou vai utilizar alimentos 
veganos ou produtos lácteos adicionados, da enzima 
lactase. “É importante a pessoa conhecer sua restrição 
e se informar”, sugere. “Tem um aplicativo que indico 
aos pacientes: é o desrotulando. Se está com dúvida 
sobre alimentos, ele dá os valores nutricionais”, finaliza. 
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Como é descartado 
o lixo em Santa Cruz?
Das 2,4 mil toneladas 
de material produzido 
ao mês, apenas 3,5% 
é reciclado. Descarte 
irregular dificulta e 
reduz a reutilização 

A falta de conscientização da população dificulta o trabalho dos catadores
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Quando Ângela Ma-
ria Nunes abre uma 
sacola com descarte 

de lixo, no dia a dia de seu 
trabalho, costuma encontrar 
um misto de materiais que 
reduz a possibilidade de reci-
clagem e dificulta o cotidiano 
dos funcionários da Usina 
de Triagem de Lixo do Bair-
ro Dona Carlota, em Santa 
Cruz. A catadora de 52 anos, 
que viu a Cooperativa de 
Catadores e Recicladores de 
Santa Cruz do Sul (Coomcat) 
nascer, lamenta a situação. 
Não apenas por sua função 
se tornar mais complicada, 
mas pelo mundo que ainda 
não entendeu a importância 
de seus atos. 

Conforme o engenheiro 
ambiental responsável pela 
usina, André Hermann, os 
santa-cruzenses produzem 
2.400 toneladas de lixo por 
mês. Deste total, cerca de 
40% é passível de reciclagem. 

Os santa-cruzenses produzem 2.400 toneladas 
de lixo por mês. Cerca de 40% desse lixo é passível 
de reciclagem. Apenas 3,5% do resíduo recebido é 
aproveitado. O restante, contaminado, é misturado 
ao lixo molhado e se torna parte de uma das quatro 
cargas levadas por dia ao aterro de Minas do Leão.

SOBRE O LIXO

Porém, apenas 3,5% do resí-
duo recebido é aproveitado. 
O restante está, como cos-
tumam dizer, contaminado. 
Misturado com lixo molhado 
e com um destino diferente 
do que gostariam: no lugar 
de material reaproveitado, 
torna-se pedaço de uma das 
quatro cargas levadas por dia 
ao aterro de Minas do Leão. 

A falta de conscientiza-
ção, para Hermann, afeta o 
setor de reciclagem, dificulta 
o trabalho dos catadores e 
aumenta os custos do municí-
pio, já que cada carga levada 
a Minas do Leão gera custos. 
“É algo simples. Precisamos 
separar corretamente em 
casa. Sinalizar que na sacola 
há sapatos, por exemplo, para 
doação ou que há um objeto 
perigoso, que possa machu-
car quem ali trabalha”, diz. 

RISCOS pARA
OS CATADORES
Luis Carlos Nunes, 48 

anos, já viu de tudo em seus 
10 anos de cooperado. “Esses 

dias, passou um refrigerador 
inteiro. Além do descarte 
incorreto, não pensam nas ca-
tadoras mulheres, que atuam 
aqui na usina. Chega lata de 
tinta, pilhas e pneus inteiros. 
É muito triste. Eu faço minha 
separação em casa. Não é 
difícil. Não entendo como as 
pessoas ainda não aprende-
ram”, lamenta. 
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É algo simples. 
Precisamos separar 
corretamente em 

casa. Sinalizar que na 
sacola há sapatos, por 
exemplo, para doação 
ou que há um objeto 
perigoso, que possa 
machucar quem ali 

trabalha.
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