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INTRODUÇÃO
Fazer aquela faxina semanal na casa toda é fácil, fácil... O difícil mesmo é manter a
casa em ordem no sentido da organização.
Mas calma! É por isso que você está aqui, lendo isso agora: para conhecer e aplicar
dicas de organização conforme os cômodos da sua casa. Serão dicas funcionais que
nós, da Benfatto Organiza, separamos especialmente para você!
Vamos lá?
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COMO ORGANIZAR A SALA DE ESTAR

Na maioria dos casos, a sala é o primeiro cômodo
em que entramos na casa.
O melhor a fazer para evitar a má impressão dos convidados a respeito da sua casa e de
sua personalidade é organizar todas as coisas, a fim de que não hajam correspondências,
chaves e outros documentos que comumente deixam a sala pouco aconchegante. Por
isso, separe uma caixa organizadora ou gaveta em alguma mesa próxima à porta de
entrada, assim você pode depositar tudo ali dentro, além de que o recipiente se torna
uma decoração a mais em sua sala.
É muito comum que, ao ir para a sala, as pessoas levem objetos consigo. O
problema mesmo é quando tais objetos não são devolvidos no local correto!
Portanto, procure recolher todos os itens que não pertencem à sala quando sair
dela, pois estes só fazem com que a desorganização seja ainda maior.
Dica para quem tem pets: Para tirar os pêlos dos animaizinhos do sofá, por
exemplo, uma dica rápida é usar luvas de borracha (que são vendidas em
supermercado), esfregar no sentido contrário da fibra e os pelos vão se soltando.
Vale para tapetes também.
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COMO ORGANIZAR A
SALA DE JANTAR

A sala de jantar é o cômodo em que as pessoas
se reúnem para comer.
Por isso, a mesa de jantar deve estar sempre organizada e limpa, para passar uma
boa impressão aos convidados. Para organizar a mesa de jantar, não há muito
segredo: deixe sempre os objetos de decoração no centro da mesa e tenha um lugar
reservado para guardá-los quando as pessoas estiverem usando a mesa de jantar.
Na sala de jantar geralmente tem-se estantes para organizar louças e taças
também. Lembre-se de organizar, se possível nesta mesma estante para ficar de
fácil acesso na hora de arrumar a mesa, as toalhas de mesa. Deixe-as dobradas
dentro de uma gaveta e, sempre que usar alguma delas, coloque para lavar.
Lembre-se também que louças e taças acumulam pó. Antes dos convidados chegarem
ou até mesmo para os moradores da casa, passe um paninho ou um guardanapo antes
de arrumar a mesa, para tirar as sujeiras que podem estar ali.
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COMO ORGANIZAR A COZINHA

A cozinha é um cômodo que merece muita atenção!
São vários detalhes para você organizar: desde os armários da cozinha até as
gavetas, já que existem muitos objetos que são guardados por lá. Mas a verdade é
que, quando o assunto é a cozinha, a solução também está muito mais em repensar
seus hábitos do que aprender uma técnica de organização.
Vamos para as dicas?

Separação por frequência de uso
Separe as louças, utensílios da cozinha, toalhas de mesa, copa, guardanapos e jogos
americanos que são usados em ocasiões especiais (Natal, festa etc.) daqueles que
são de uso frequente.
Nos locais de melhor nível de acesso você deve organizar tudo que tem maior
frequência de uso, especialmente louças.
Evite pilhas altas com pratos, não empilhe copos, no caso das xícaras empilhe
apenas os pires.
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Plásticos
Descarte potes que estão sem tampa, danificados ou simplesmente sem uso.
Potes plásticos quando tampados ficam com cheiro. Coloque os menores dentro
dos maiores sem as tampas para não ficarem presos e coloque as tampas
empilhadas em porta-tampas ao lado ou embaixo da pilha. Se precisa ganhar
espaço, opte por modelos quadrados para aproveitar o espaço.

Panelas
Os gavetões são uma ótima escolha para as panelas, facilitam a visualização e a limpeza.
Mas neste espaço devem estar as panelas de maior frequência de uso. As grandes
panelas de ferro ou woks, os rechauds, aparelhos de fondue, panelas de pressão,
pipoqueiras etc que tomam muito espaço podem ficar em prateleiras mais altas ou
outro espaço próximo à cozinha. Vale empilhar as menores em cima das maiores com a
tampa virada para baixo. Siga a mesma regra para as frigideiras e formas.

Utensílios de gaveta
Evite sobrecarregar as gavetas da cozinha com os acessórios dos eletrodomésticos.
Coloque-os em saquinhos com fecho ziplock ou de TNT junto aos aparelhos ou
dentro de uma caixa transparente devidamente identificada.
Se o espaço das gavetas não é suficiente para todos os utensílios, use
organizadores de parede ou de portas.

Dica para as gavetas
Não jogue tudo na gaveta sem separar os utensílios por tamanho e função
(preparação, execução da refeição e de servir), por exemplo, separe conchas,
espátulas e pegadores de salada de outras peças como abridores de lata,
descascador de legumes, alho etc.
Dica importante: Procure comprar divisórias ou usar bandejas e cestas para
fazer esta categorização.
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Dica para todos os utensílios
A frequência de uso define o nível de acesso, mas procure também categorizar
os nichos da cozinha pelo tipo de material do utensílio. Por exemplo: separe
vidro, inox, porcelana, prata, plástico, madeira… Não deixe tudo misturado, facilita
encontrar e guardar.

Eletrodomésticos
Aproveite o design bonito dos atuais eletrodomésticos e deixe os de uso diário na
própria bancada da cozinha. Um dos desafios é a altura de alguns modelos como
as batedeiras, liquidificadores, centrífugas, máquinas de pão etc. As prateleiras
aramadas são uma boa opção para organizá-los, já que é possível ajustar a altura
com mais facilidade.

Mantenha a geladeira em ordem
Coloque alimentos que necessitam de mais refrigeração nas prateleiras mais
próximas do congelador, como iogurte, leite, carnes, ovos e frios. Nas prateleiras
intermediárias, mantenha as sobras de comida (devidamente armazenadas em
potes com tampa), e deixe verduras, legumes e frutas na gaveta inferior, onde não
pega tanto frio para não queimar as folhas. Na porta, coloque potes de maionese,
ketchup, mostarda e demais recipientes de uso constante. Mantenha sempre uma
ordem que prioriza as coisas que você mais usa, para evitar ficar com a porta aberta
por muito tempo, economiza luz, tempo e não perde a refrigeração.

Categorize os mantimentos
Pacotes de arroz, feijão, açúcar, farinha de trigo, dentre outros, são mais volumosos
e geralmente comprados em maiores quantidades, já pensando no consumo
mensal. A dica é colocar em potes, uma parte para usar durante a semana, e
reabastecer conforme a necessidade. O restante das embalagens pode ficar em
uma despensa. Na hora de colocar nas prateleiras, identifique os potes e deixe à
mão aqueles que você mais usa, potes maiores atrás e menores na frente, assim a
sua cozinha fica em ordem.

Guarde os panos de prato em rolinhos
Panos de prato são bem versáteis e devem estar sempre limpos; por serem de uso
recorrente, precisam também estar em lugar de fácil acesso. A dica para guardálos é deixá-los em rolinhos, assim fica melhor na hora de pegar e evita deixar tudo
desorganizado. Você pode colocá-los em uma gaveta ou até mesmo em um pote!
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COMO ORGANIZAR O
QUARTO DO CASAL

O quarto do casal é um cômodo importante, afinal,
é o local em que os pais da casa devem ter os
momentos de conforto e relaxamento à dois. Por
isso, o ambiente deve ser confortável e tranquilo.
Guarda-roupas
O primeiro passo é tirar todas as suas roupas de dentro do armário, assim você
poderá reencontrar peças que nem lembrava que existiam, ver as peças que não
servem mais, peças que você não usa ou não gosta mais. Separe as roupas que
vão ficar, e as roupas que serão doadas, assim além de ajudar o próximo, você vai
conseguir organizar as roupas que você realmente usa e, consequentemente, abrir
espaço para coisas novas.
Vamos organizar cada “parte” do guarda-roupa na cama, ou em uma mesa. Mas
tudo que vai para o mesmo lugar já deve ficar junto, para facilitar a organização.
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Cama
Arrumar a cama é um ato simples, mas que muita gente deixa pra depois! E após
um dia cansativo, olhar para aquela bagunça não torna sua cama nada atrativa.
Coloque primeiro o lençol com elástico, e o estique bem. Dependendo do seu
jogo de cama, coloque em seguida o lençol e a colcha. Coloque as fronhas nos
travesseiros (se for comprar fronhas fora do jogo de cama, é legal comprar duas
fronhas lisas além daquelas que já vem no jogo).
Depois das fronhas colocadas, se você tiver dois travesseiros, coloque-os na
horizontal (deitados) encostados na cabeceira na cama.
Tudo isso não demora mais que 10 minutinhos, portanto nada de deixar a
organização da cama para depois!

Deixar o criado-mudo livre
Com a correria do dia a dia pode se tornar um hábito deixar alguns objetos jogados
em cima do criado-mudo. Não adquira esse vício, afinal de contas o criado-mudo
também merece organização.
Deixe dentro da gaveta do criado-mudo apenas objetos simples do dia a dia, como
chaves, carregadores e controle remoto. Assim você sempre saberá onde encontrar
esses objetos que são usados todos os dias.

Manter os objetos no mesmo lugar
Assim como comentado no item acima, é muito importante deixar objetos muito
utilizados sempre no mesmo lugar.
Afinal de contas, quem já não se atrasou por deixar as chaves de casa em qualquer
lugar, e bem na hora de sair, onde elas estão?
Se você fizer com que os objetos de maior uso - e os de menor uso também permaneçam sempre no mesmo local, sempre saberá onde estão!
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Roupa suja
Lugar de roupa suja não é jogada no chão do quarto, né?! Portanto, mantenha elas
sempre em um cesto no banheiro, ou diretamente na lavanderia!
Atos simples como esse vão te livrar de futuros problemas de organização.

Combinado a dois
Cada um deve arrumar sua parte, afinal de contas o quarto é do casal. Para manter
a organização mais simplificada é necessário que haja um acordo, então nada de
deixar para depois o que vai demorar menos de 10 minutinhos diários.
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COMO ORGANIZAR O CLOSET

Gavetas
Seria bem interessante ter uma gaveta organizadora portátil para separar as roupas
por “segmento”, por exemplo, pijamas, fantasias, camisetas, blusinhas, etc. Caso não
seja possível podemos recorrer a outros métodos:
Já ouviu falar daquela história de que se você dobrar e enrolar suas roupas antes
de colocá-las na mala, vão caber mais roupas? Não é papo furado, a técnica
realmente funciona, e você pode usá-la nas suas gavetas! Assim, elas ocupam
menos espaço e evitam amassados e vincos.
Comece dobrando cada roupa de maneira que a peça fique em formato horizontal,
assim ficará mais fácil “fazer um rolinho” aquela peça. Segure a menor parte do seu
retângulo, e enrole, puxando o resto do tecido para dentro. Após enrolar, coloque
a peça na gaveta, e se você preferir organize de acordo com as cores, estação ou
recorrência de uso! Por exemplo, as peças usadas no dia a dia poderiam ficar na
parte da frente da gaveta - para facilitar o acesso. Se a estação é inverno, porque
deixar roupas do verão à vista, não é mesmo?
Mantendo essa organização, você sempre saberá onde estão suas peças, e o melhor
de tudo, sem bagunça!
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Peças íntimas
O ideal para as peças íntimas é um separador na gaveta, ou até mesmo tirar essas
peças de dentro das gavetas e organizá-las em organizadores com divisões e
cabide, e sutiãs em caixas organizadoras ou colmeias específicas para cada peça
íntima. Mas se a opção for manter as peças dentro da gaveta, podemos manter tudo
organizado também!
Cuecas e calcinhas: Dobre a peça (vire a peça com o lado de trás para cima, dobre o
lado direito em direção do esquerdo, e vice-versa, junte a última parte de baixo). Separe
lado a lado, para que no dia a dia, você possa olhar e já puxar a peça com facilidade!

Sutiãs
Coloque o bojo de uma peça sobre o bojo do outra, centralizando-os. Assim você
estará economizando espaço, mantendo as peças em bom estado por mais tempo e
mantendo a gaveta mais organizada.

Meias
Poderíamos te contar da opção mais comum, que é fazer uma bolinha com a meia
para guardá-la. Mas essa técnica faz com que a peça fique desgastada mais rápido,
por conta do elástico ser prejudicado. Portanto seria melhor dobrar as meias, ou
até mesmo fazer rolinhos com elas - assim como feito nas camisetas. Para facilitar
o dia a dia, você também pode colocar um separador na gaveta, uma espécie de
colmeia, armazenando cada meia em um espaço.

Prateleiras
Camisetas e blusas podem ser organizadas nas gavetas, mas não podemos fazer
o mesmo com camisas, alguns vestidos, calças e saias, não é mesmo? Usar uma
tábua para dobrar as camisas e calças pode ser uma boa ideia, podemos usar uma
prancheta, pedaço de papelão ou algo similar.
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Coloque a prancheta no meio da camisa, na altura da gola, dobre as mangas,
uma em direção da outra. Dobre a manga (se necessário), dobre a parte de baixo.
Calças são dobradas ao meio e depois enroladas na tábua. Você pode deixar a
prancheta para cada uma dessas peças, assim facilitando que elas sejam guardadas
verticalmente, assim como as camisas nas lojas de departamento.
Para fazer sua própria placa, corte um pedaço de papelão com 38cm x 45cm (ajuste
o tamanho à sua necessidade).

Cabides
Você tem tempo de desabotoar a camisa inteira no seu dia a dia? Se sua
resposta for não, que tal abotoar apenas o primeiro botão para que a peça
não escorregue do cabide?
Uma boa dica também é deixar casacos e jaquetas nos cabides, organizando todos
os cabides virados para o mesmo lado, de preferência o lado mais fácil para tirar e
colocar de volta.
Sempre existirão os tecidos que por mais cuidado que você tome, sempre cairão
do cabide, e para peças como essas, você pode enrolar um fio de lã bem firme
no final do cabide. Assim, você mesmo fará um antiderrapante para suas
roupas mais delicadas.

Acessórios
Bolsas
A maioria das bolsas vão precisam de enchimento e de preferência serem
guardadas de pé (as estruturadas) ou deitadas (as moles).
Cintos
Não devem ficar enrolados, pois dependendo do material, enrolar acabar
estragando a sua textura, como acontece com o couro, por exemplo.
Portanto a melhor opção é pendurá-los pela fivela para manter o formato original
(você pode usar a porta do armário, ou um cabide específico).
Se o modelo não tiver fivela, guarde em alguma prateleira ou gaveta.
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Jóias e bijuterias
Seria legal utilizar um separador com cabide para facilitar, colocando tudo de
acordo com o nicho, assim você sempre saberia onde cada coisa estaria.
Sabe aqueles ganchinhos que vendem em qualquer lojinha de decoração? São bons
aliados quando o assunto é organização. Ali você poderá pendurar os colares e
pulseiras. E separadores de plástico para os anéis e brincos.
E em outras caixinhas colocar os óculos de sol e relógios.

Sapatos
Em prateleiras
Se a profundidade permitir, coloque um pé atrás do outro. Desta forma, você
aproveita muito o espaço da prateleira sem ficar nenhum sapato escondido.
Em caixas com tampa (na horizontal)
Caixas são um coringa e se forem transparentes ou semitransparentes e é o ideal
para melhor visualização. As caixas podem ser utilizadas no maleiro para guardar os
sapatos de festa, de pouco uso ou mudança de estação, nas prateleiras mais baixas
elas também são bem-vindas, principalmente quando existe altura permitindo o
empilhamento.
Em caixas sem tampa (na vertical)
A dica aqui é acomodar os pares em pé dentro da caixa – ótima opção para os
chinelos, rasteiras, sapatilhas e até tênis se necessário. É um ótimo recurso para
fazer sobrar espaço na prateleira e até mesmo na sapateira.

Roupas de banho
É melhor não enrolar as peças, pois elas podem deformar sua estrutura e o tecido
não tem tanta resistência.
Escolha uma gaveta ou caixa para armazenar estas peças, e as enrole sem apertar.
Faça como faria com as roupas íntimas!
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Roupas de cama e banho
No dia a dia, o armário utilizado para guardar roupas de cama e banho é menos
procurado que o guarda-roupa, mas isso não o livra de estar sempre organizado
para que seja fácil encontrar as coisas.
Dobre as peças sempre com seu conjunto: O lençol de elástico e fronha deve ficar
dentro do sobre-lençol, sempre no sentido do comprimento para otimizar o espaço.
Para quem tem mais de um lençol de cima para usar com o que forra a cama, a dica
é montar um conjunto e colocar o outro lençol por cima.
Em gavetas:
A profundidade delas deve ser levada em conta para dobrar o conjunto de uma
maneira que não fique muito alto. Outra coisa que ajuda a manter a gaveta em
ordem é separar os jogos por solteiro, casal e avulsos. Quando ficam agrupados,
menos bagunça é feita na hora de buscá-los.
Para os cobertores e edredons o ideal é guardá-los no sentido do comprimento,
assim como os lençóis, para que não fiquem tão volumosos. Os que são muito
grandes às vezes é necessário fazer uma faixa para segurá-los presos.
Já em relação às toalhas de banho, por mais que ocupem mais espaço do que
os lençóis, também é melhor acomodá-las em jogos. O que não é recomendado,
é fazer rolinhos, pois a tendência é pegar sempre o de cima da pilha, deixando
de fazer o rodízio das peças. Outro ponto a ser evitado é guardar as toalhas no
banheiro, pelo fato do ambiente ter oscilação de temperatura!

Cobertores e edredons
Primeiro é melhor verificar se os edredons e cobertores estão limpos antes de
guardá-los, sem misturar o que está sendo usado em uma estação mais quente,
com o que vai ser usado para as estações mais frias (seria legal colocar sachês
entre eles para mantê-los perfumados e frescos). Os edredons devem ser enrolados
com folga sem nada pesado sobre eles para não prejudicar o acolchoado.
Você também pode utilizar sacos a vácuo, eles reduzem em até 5x o volume, e
devem ser sugados o ar com um aspirador de pó.
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COMO ORGANIZAR O
QUARTO DAS CRIANÇAS

‘Criança’ e ‘organizada’ são duas palavras que, raramente, são usadas na mesma
frase sem o advérbio “não”. Qualquer brincadeira, tarefa da escolinha ou visita do
amigo é sinônimo de brinquedos espalhados, cama desarrumada, cadernos e lápis
jogados para todos os lados.
Que tal umas dicas para deixar o quarto das crianças organizado propondo uma
brincadeira? Assim fica ainda mais divertido e sua vida muito mais fácil!

Doe o que seus filhos não usam mais
Faça um levantamento das roupas e brinquedos dos seus filhos. Peças que
não servem mais e brinquedos que não são usados podem ser doados. Itens
quebrados ou com peças faltando só ocupam espaço, além de serem perigosos,
por isso, descarte-os.

Separe os brinquedos por tipos
Coloque cada coisa em uma caixa específica (bonecas, pelúcias, carrinhos,
bonecos de ação, peças de montar, eletrônicos, etc) e depois etiquete-as com os
nomes. Assim fica mais fácil de localizar e guardar. Outra dica é usar recipientes
transparentes, além de harmonizar melhor o quarto das crianças, elas localizam o
que procuram sem ficar espalhando as coisas.
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Evite as roupas espalhadas pelo quarto das crianças
Guarde as roupas em locais específicos e por tipo, assim como os brinquedos, para
facilitar a localização. Deixe sempre um cesto para roupas sujas e um cabideiro de
fácil acesso para ela colocar mochilas, casacos e toalhas, ao invés de jogar em cima
da cama de qualquer jeito.
Para ajudar, também coloque ganchinhos nas portas do guarda-roupa.

Incentive a conservação!
Dar exemplo é o primeiro passo: manter o seu quarto, sala, cozinha e demais cômodos
arrumados é fundamental para a criança aprender por repetição. Faça a criança
participar dos processos de organização, além de incentivar o hábito ela aprende a dar
valor no trabalho de quem arruma. Delimitar um espaço para as brincadeiras e criar um
sistema de recompensa para estimular a conservação ajuda também!
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COMO ORGANIZAR O
QUARTO DE HÓSPEDES

O quarto de visitas tem que ter uma roupa de cama confortável
e, principalmente, colchão e travesseiros de boa qualidade.
Abajur e controles de eletrônicos funcionando e a vista do seu hóspede é algo importante,
vale também deixar um chinelinho extra para ele e uma jarra de água ao lado da cama ou
em cima da cômoda.
Ainda no quarto de hóspedes, deixe livre espaço no cabideiro e gavetas para as roupas
de seu convidado.
Se vai ceder outro espaço da casa para seu hóspede, como por exemplo o escritório,
tire de circulação papéis, brinquedos, objetos ou mesmo móveis que possam
atrapalhar a circulação, deixe áreas livres para apoio de coisas pessoais,
ou seja, não deixe o seu hóspede achar que está atrapalhando sua rotina.
Deixe a disposição um kit básico no banheiro com itens básicos de higiene, c
omo sabonete, shampoo, escova e pasta de dentes. Toalha de rosto e de banho é
praticamente obrigatório.
Permita que seu hóspede o ajude em algumas tarefas, isso faz as pessoas se sentirem
mais à vontade. Adiante todos os compromissos possíveis antes da chegada do seu
convidado para ser um bom anfitrião, mas também saiba a hora de dar um pouco de
privacidade a ele para descansar ou simplesmente ficar um pouco sozinho.
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COMO ORGANIZAR O
QUARTO DO ADOLESCENTE

Pais de filhos adolescentes sabem o quanto é importante que ele foque nos estudos, e
tenha alguma privacidade. Portanto é melhor que o adolescente não durma no mesmo
quarto que as crianças, em meio à brinquedos.
O quarto do jovem deve ser multifuncional, ele precisa de um espaço para descansar,
estudar, ouvir música, se divertir e receber amigos.

Bancada
Para os estudos, seria interessante que o jovem tivesse em seu quarto uma
bancada, mesa ou escrivaninha com essa finalidade. Com espaço para organizar o
computador, material escolar e livros, tornando-os de fácil acesso para sua rotina.
De preferência um móvel com gavetas e prateleiras, para que ele se organize de
acordo com suas necessidades. Afinal de contas nessa fase os jovens prezam por
um pouco mais de independência.

Recebendo os amigos
Talvez seja interessante um rack ou mesa para acomodar TV, DVD, home theater e games.
Deixando o quarto separado por setores, ou seja, a bancada é lugar de estudar, e a mesa
com eletrônicos para diversão.
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Um tapete com almofadas no chão tornam o ambiente mais agradável, desde que seja
combinado com o jovem manter o ambiente organizado e limpo.
Caixas e cestas podem ser bons apoios para controles, carregadores e fones de ouvido.
Mantendo-os sempre no mesmo lugar.
Em uma das gavetas, possuir um material de limpeza rápida será interessante, afinal de
contas, nessa idade é comum levar alimentos e bebidas para o quarto.
Fique sempre de olho para gerenciar a limpeza e organização!

Hora de descansar!
Uma cama com gavetas pode ajudar seu filho a se organizar para guardar cobertores,
edredons e as almofadas.
Uma bicama pode facilitar sua vida na hora de seu filho receber os amigos, pois qual o
adolescente ia querer que seu amigo dormisse no quarto de hóspedes? É importante
lembrar que a opinião deles é muito importante na organização desse espaço.
Caso o quarto seja dividido entre irmãos, delimite espaços, e respeite a personalidade
de cada um deles.
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COMO ORGANIZAR O BANHEIRO

Para facilitar sua vida, é interessante que você
setorize seu banheiro em: pessoal, higiene e estoque.

Pessoal
São seus shampoos, condicionadores, hidratantes, secador, etc. Separe os objetos em
lugares de fácil acesso, e lembre de sempre deixá-los no mesmo lugar.

Higiene bucal e íntima
É a pasta de dente, escova, fio dental, absorventes, cotonetes, etc. Separe tudo de forma
que faça sentido, em lugar seco e fresco.

Estoque
Pode ser de sabonetes, shampoos, papel higiênico. É uma dica legal para se prevenir
de imprevistos do dia a dia. Já pensou o chuveiro aberto, você se dá conta de que o
shampoo acabou?
Não deixe perfumes e maquiagens no banheiro, a oscilação de temperatura junto a
umidade pode causar a proliferação de bactérias.
É interessante deixar guardado no banheiro um kit limpeza rápida, assim será mais fácil
manter a limpeza no dia a dia. Pano de limpeza, álcool e desinfetante é o suficiente!
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COMO ORGANIZAR A
ÁREA DE SERVIÇO

A lavanderia ou área de serviço da casa geralmente é um dos cômodos que está em
constante bagunça e desorganização. Muitas vezes, deixamos para arrumar a área de
serviço por último, depois da faxina geral da casa, mas saiba que esse cômodo é tão
importante quanto todos os outros! Por isso, este hábito deve mudar. O essencial é
arrumar um dia por mês para fazer uma limpeza geral em sua área de serviço.
Para que essa faxina seja bem sucedida, siga o passo a passo que criamos para você!

Passo 1. Limpeza do Tanque
Você vai precisar: Esponja para esfregar, panos de limpeza para secar, uma tampa de
água sanitária para cada tanque.
Como limpar:
1. Se você tiver dois tanques, reserve um para panos de limpeza e o outro para lavar
roupas pessoais.
2. Lave o tanque com cloro para tirar todos os resíduos acumulados durante o mês
e enxágue. Mas cuidado, como o cloro continua ativo, só uma passada de água não
resolve, pois este produto pode manchar as roupas. Enxágue com bastante água e
espalhe uma xícara de vinagre. O ácido cético neutralizará os resíduos do cloro.
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Passo 2. Máquina de lavar
Você vai precisar: Esponja macia para limpar por dentro e por fora, panos de limpeza
para secar, duas colheres de sopa de detergente neutro, uma xícara de chá de vinagre
para limpeza interna.
Como limpar:
1. Coloque uma xícara de chá de vinagre no compartimento do sabão e coloque a
máquina para funcionar no ciclo normal sem roupa dentro. Isso eliminará os resíduos
de sabão em pó e amaciante que se acumulam.
2. Lave toda a parte esmaltada por fora e por dentro com uma esponja macia e
detergente neutro.
3. Passe um pano úmido até que todo o produto saia.

Passo 3. Secadora de roupas
Você vai precisar: Esponja macia para limpar por dentro e por fora, panos de limpeza
para secar, duas colheres de sopa de detergente neutro.
Como limpar:
1. Limpe toda a parte esmaltada por fora e por dentro com uma esponja macia e
detergente neutro.
2. Passe um pano úmido até que todo o produto saia. Limpe o filtro com pano úmido e
detergente.
3. Limpe a parte do motor e correia tirando bem o pó. Se necessário, use aspirador no
filtro e motor.
Agora, como já sabemos, após a faxina é necessário a manutenção dela!
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COMO ORGANIZAR A GARAGEM

A garagem é um dos ambientes externos da casa que exige uma limpeza um pouco
mais constante do que em outros ambientes, justamente por ter mais contato com
a sujeira da rua. Na hora de limpar sua garagem, lembre-se que estamos na era da
sustentabilidade, ou seja, tome cuidado com o desperdício de água.
Você vai precisar: Vassoura com cerdas resistentes, vassoura para esfregar, mangueira,
baldes, botas de borracha.
Como limpar:
1- Retire tudo o que houver no chão da garagem, e o que estiver pendurado nas paredes.
2- Com uma vassoura ou aspirador de pó limpe a sujeira das paredes, do teto, dos
cantos e dos peitoris das janelas.
3- Depois lave as vidraças por dentro e por fora.
4- O chão da garagem é o maior desafio de limpeza: pisos de cimento absorvem óleo e
manchas gordurosas, acumulam detritos e as sujeiras trazidas da rua.
5- Limpe o chão com aspirador ou vassoura de cerda resistente.
6- Por último, lave com uma solução de limpeza multiuso e enxágue.
7- Se possível, aproveitar a água da máquina de lavar roupas para enxaguar.
Após a limpeza, é hora da manutenção dela no dia a dia, nada de amontoar coisas
velhas e sem sentido ocupando espaço e dificultando a organização do local!
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E por último vai aí uma dica de como
organizar, guardar e conservar suas ferramentas
Na hora da necessidade, é comum não achar uma ferramenta na garagem ou no
quartinho de depósito. Porcas, parafusos, pregos e chaves de fenda são fáceis de perder,
caso não sejam colocadas sempre no mesmo lugar.
Para começar, organize o seu local de trabalhos manuais. Afie as ferramentas cortantes
e jogue fora as que estiverem enferrujadas. Aquelas que ainda estão em boas condições,
mas não possuem mais muita precisão, podem servir bem para outras pessoas. Por isso,
coloque-as em um caixa para doação. Separe o resto por tipo e frequência de uso.
Há várias formas de guardar: em caixas próprias para isso ou em ganchos em painéis
expositores perfurado. Nestes painéis, uma ideia é desenhar a ferramenta e escrever o
nome, para saber qual o lugar correto quando for arrumar. As pequenas peças podem
ser colocadas em potes plásticos. Reutilize potes de maionese, se quiser aproveitar para
fazer reciclagem.
Após o uso das ferramentas, retorne cada uma ao seu local, devidamente limpas. Não
limpe com água, para não enferrujarem. As partes metálicas podem ser limpas com
graxa ou vaselina, mas não os cabos, para não ficarem lisos e difíceis de segurar. Neles,
passe um pano seco.
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CONHEÇA A BENFATTO

Desde 2007 organizamos espaços residenciais, isso é um prazer e continua sendo um
grande desafio para a Benfatto, afinal, se você quer organizar sua casa significa que
alguma coisa não está fluindo como deveria no seu dia a dia é aí que entramos em ação
pra te ajudar.
Em 2009 iniciamos o treinamento de empregadas domésticas porque nossos próprios
clientes nos mostraram a necessidade e a importância de ter funcionários mais
qualificados. Hoje nos tornamos referência na prestação de serviços de treinamento e
capacitação de empregados em domicílio.
Somos qualificadas pela OZ! Organize Sua Vida , empresa pioneira no setor , membro
da Napo – Nacional Association of Professional Organizers e referência no Brasil na
formação e qualificação de profissionais de organização.
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Conheça um pouco mais sobre nós
IRENE LOUREIRO
Personal Organizer, palestrante e sócia
proprietária da Benfatto Organiza, como
administradora de empresas trabalhou na sua
cidade natal (São Paulo) durante muitos anos
implantando sistemas de ERP.
Foi em Curitiba, uma cidade que ela adora
e a acolheu, que fez a transição para outra
atividade profissional: a de Personal Organizer!
Teve a sorte de encontrar uma curitibana
bacana que só e criaram juntas a Benfatto em
2007, já tem um caminho longo no Paraná e
se sente orgulhosa em saber que foi pioneira
nesta prestação de serviços em Curitiba.

CRISTIANE REBELLO
Personal Organizer e sócia da Benfatto
Organiza em Curitiba. Tem formação
em pedagogia, deu aula para crianças
e trabalhou também no ramo de
restaurante. A organização sempre fez
parte da vida dela e desde 2007 virou
profissão. O que mais gosta no trabalho é
a maneira como interfere positivamente
na rotina dos clientes, gerando harmonia,
conforto e bem-estar!

MARCELLE LOUREIRO
Personal Organizer, representante da
Benfatto Organiza em São Paulo, dentista
de profissão e organizadora profissional
por paixão, descobriu a alguns anos atrás
sua verdadeira vocação e com a ajuda
de Irene Loureiro e Cristiane Rebello
resolveu, com muita honra, representar
a Benfatto em São Paulo em duas áreas:
organização de residências e treinamento
de empregadas domésticas.
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A BENFATTO ORGANIZA PODE
DEIXAR EM ORDEM QUALQUER
CÔMODO DA SUA CASA!

ENTRE EM CONTATO CONOSCO AQUI

(41) 99995-3292 | (41) 99175-9185 | (11) 94231-7868
contato@benfattoorganiza.com.br
Facebook.com/BenfattoOrganiza
@benfattoorganiza
www.benfattoorganiza.com.br
www.comoorganizar.com.br
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