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NA ÚLTIMA SEMANA DE PROGRAMAÇÃO

Natal Sonho de Luz tem noite cultural
Divulgação / Prefeitura de Tibagi

Casa do
Papai Noel
estará aberta
até o dia 25
para visitação

FESTA DE FIM DE ANO

Como servir um brunch

Da Assessoria
Tibagi - A quarta noite
do Natal Sonho de Luz 2018
trouxe apresentações culturais, que envolveram músicas
ensaiadas pelos professores
do Departamento de Cultura,
corais da Igreja Reformada e a
peça de teatro do grupo Casa
das Artes.
Apesar da forte chuva que
caiu no início, as apresentações foram mantidas. Quem
abriu a noite foi o coral infantil
Harmonia, da Igreja Reformada, seguido pelo coral adulto,
Âncora. Depois as apresentações continuaram com os
alunos do Departamento de
Cultura e, para encerrar a
noite, o grupo Casa das Artes

Palácio dos Diamantes é palco de mais uma apresentação no sábado

apresentou a peça "E a Magia
do Natal Acontece".
Nesta sexta-feira (21),
acontece mais uma noite de
apresentações culturais na
Praça Edmundo Mercer, às
20 horas. E no sábado (22),
encerrando a programação do
Natal Sonho de Luz 2018,
nova Cantata à noite nas JaneDivulgação / Prefeitura de Tibagi

las do Palácio do Diamante,
com uma surpresa para as
crianças.
A vice-prefeita Helynez
Santos Ribas prestigiou o
evento e aproveitou para frisar
a bela programação de Natal produzida pela Prefeitura
neste ano. "Os funcionários
da Prefeitura estão trabalhanDivulgação / Prefeitura de Tibagi

do dia e noite para realizar a
programação do Natal. Temos
eventos para toda a família,
como as belas apresentações
dessa noite. Contamos com
a presença de todos nesses
últimos dias da programação",
disse a vice-prefeita.
Até o Natal a Casinha do
Papai Noel estará aberta para
visitação com a ilustre presença do Bom Velinho, entre
terça e domingo. Quem quiser,
também pode adotar uma cartinha e fazer o natal de crianças
carentes mais feliz.
Programação de Natal
* 21/12 - Apresentações
Culturais
* 22/12 - Cantatas de Natal

Foram os ingleses que tiveram a ideia de unir o café
da manhã (breakfast) com o
almoço (lunch), criando o que
conhecemos atualmente como
Brunch. Hoje essa recepção é
muito comum após batizados,
missas celebrativas (Páscoa e
Natal) ou mesmo em encontros
casuais pela manhã, a partir das
11 horas, que se estendam até
algumas horas da tarde. Uma forma de receber a família e amigos
de uma forma mais informal mas
muito aconchegante.
O buffet pode ter bolos, panquecas, torradas, pães, queijos,
patês, geleias, frutas inteiras ou
fatiadas, empadões em pedaços,
picadinho de carne vermelha ou

de frango, ovos mexidos, carpaccio de carne, postas em fatias
ou ao vinagrete e sanduíches.
Dependendo da ocasião pode-se
servir um aperitivo ou prosecco,
embora sejam indicadas bebidas
como sucos, refrigerantes, chás
e cafés.
Em algumas ocasiões, o brunch pode ser mais refinado, os
pratos simples são substituídos
por mais sofisticados e sobremesas podem ser acrescentadas ao
buffet. “Uma boa dica é organizar
a copa, para repor a comida e não
esquecer de providenciar gelo
para as bebidas. Preparar tudo
com antecedência para que saia
como o planejado”, finaliza Maria
Inês Borges da Silveira.
Divulgação
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GERSON SUTIL
ARTE OK

CLINICA DE OLHOS

SEGUNDO CNDL/SPC BRASIL

Brasileiros pretendem gastar,
em média, R$ 206 com ceia
Da Assessoria

as despesas — com aumento
de 4,6 pontos percentuais em
relação a 2017 e participação
maior entre os homens, 19%.
A economista-chefe do
SPC Brasil, Marcela Kawauti, destaca a importância de
planejar antes os gastos com
todos para evitar dor de cabeça
depois. “Dividir as despesas
é uma estratégia interessante, ao evitar que os custos
sobrecarreguem o bolso de
uma única pessoa. Outra dica
é pesquisar bem os preços e,
se possível, sair de casa com
uma lista incluindo todos os
itens”, orienta.
O levantamento revela
ainda uma preocupação das
pessoas em renovar o guardar
roupa para passar o Natal.
Em cada dez brasileiros que
vão comemorar o Natal, seis
(64%) disseram que vão comprar alguma peça nova de vestuário ou acessório, percentual
que sobe para 70% entre as
mulheres. Os que não pretendem comprar roupa nova
representam 21% da amostra
e 15% não se decidiram. O
gasto médio previsto deve ser
de R$ 237,11.

Este ano, os brasileiros
estão mais animados com as
comemorações de Natal. Um
levantamento realizado pela
Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL)
e pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) aponta
um aumento de 45% na intenção de gastos, já descontados os efeitos da inflação,
na comparação com 2017,
que foi de R$ R$ 136,52. O
consumidor deve desembolsar,
em média, R$ 207,27 com os
preparativos da ceia ou almoço
de Natal. No entanto, 39%
ainda não decidiram quanto
vão gastar.
Os dados também mostram
que metade (48%) dos entrevistados pretende celebrar a
data em casa, enquanto 34%
com os pais ou outros parentes. Além disso, 31% planejam
dividir as despesas da festa
compartilhando os custos entre
os familiares, enquanto outros
31% vão estipular que cada um
leve um tipo de prato ou bebida
diferente. Apenas 13% disseram que vão arcar com todas

Meias viram bonecos de neve
Neve no Natal é algo que
acontece no Hemisfério Norte,
mas os bonecos de neve também
fazem parte da decoração natalina em países tropicais, como o
Brasil. E, para quem quer incrementar a sua decoração natalina,
uma rápida pesquisa na internet
revela uma infinidade de ideias.
Como é algo muito simples de
ser feito, o trabalho artesanal
pode envolver as crianças se
transformando em uma atividade
divertida.
Para criar o boneco, é necessário uma meia branca,
barbante, alfinetes, com pontas
coloridas, um retalho de tecido
colorido e arroz. A montagem é
simples. Primeiro a meia deve
ser cortada ao meio na altura do
calcanhar. A parte do cano será o

corpo do boneco. É preciso virar
a meia do avesso e dar um nó em
uma das partes, formando um
saquinho. Para que o nó fique
escondido, é preciso desvirar a
meia. Logo em seguida, basta
encher o saquinho com arroz,
sem exagero. Feito isso é hora
de fechar a meia, novamente
com um nó. Para formar a cabeça, com o uso de um barbante,
basta dar umas duas voltas e
meia e amarrar. Com a parte da
meia que sobrou, é feita a touca,
que também serve para esconder
o nó que ficou na cabeça do
boneco.
Os olhos e as bocas são
feitos com alfinetes. Já o retalho
colorido serve para ser criada
a manta. Basta dar uma volta
no pescoço e amarrar. Outros

materiais podem ser usados para
fazer os olhos e a boca, como
botões, conforme o tamanho.
Nesse caso, o melhor é usar cola
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para fixação. Os botões ainda
podem ser usados no corpo,
como se o boneco estivesse
usando blusa.

NATAL NO PARQUE

Coral de surdos se apresentam
Carambeí - O último
dia de apresentação do espetáculo Natal de Todos os
Povos do Parque Histórico
de Carambeí será no sábado (22), às 20h30, e terá
a participação dos corais
da empresa Princesa dos
Campos que possui coralistas surdos, e do Colégio
Sepam.
O Parque Histórico possui uma política de inclusão
social e sempre que pode
realiza atividades voltadas
aos diferentes públicos.
“Acho importantíssimo organizarmos pelo menos um
dia do evento direcionado
aos surdos, pois mostra
nosso compromisso com
a inclusão. Recentemente
toda a equipe da instituição
participou de um workshop
de inclusão na Associação
dos Deficientes Físicos de
Ponta Grossa, tivemos a
oportunidade de trabalhar
com pessoas em suas mais
diversas necessidades”, declara Leandro Marcondes,
coordenador mediação do
Parque Histórico.
Mariana Pereira, interprete de libras do coral
de surdos da Princesa dos
Campos, conta que o coro
foi fundado quando a empresa notou a necessidade
de integrar os funcionários
surdos e que ficam animados em participar do evento
do Parque. “A empresa
fez uma parceria com a o
Centro Pontagrossense de
Reabilitação Auditiva e da
Fala (CEPRAF). Desde
então o coral de surdos,
formado por funcionários

da Princesa dos Campos e
alunos da CEPRAF, integra
o coro da empresa. Este é
o terceiro ano que o coral
participará do espetáculo natalino, sempre nos surpreendemos com as apresentações
e acreditamos que este ano
não será diferente”.
A regente dos corais da
Princesa dos Campos e do
Sepam, Magali Roth Janeczko, explica o trabalho de
integração dos corais.” Desde 2014 os surdos integram
o coral de ouvintes que ensaia
todas as terças. Quando o
repertório está pronto os surdos participam dos últimos
ensaios dois ou três ensaios
para inserir a parte de libras,
enquanto o coral canta o
grupo faz libras das músicas
apresentadas. O trabalho é
realizado em conjunto com a
Mariana que fica ao meu lado
fazendo as libras enquanto
estou regendo o coral”.
No sábado, para a apresentação do espetáculo Natal
de Todos os Povos, será
destinado lugar nas primeiras fileiras em frente ao palco
para que os surdos possam
assistir a apresentação. Durante todo o espetáculo
haverá um interprete de libras para que todos possam
acompanhar.

Este é o terceiro ano
que o grupo integra
os corais participantes
do espetáculo natalino
realizado pelo
Parque Histórico
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'PALMEIRA, CIDADE CLIMA DE NATAL'

Três mil pessoas empolgadas
Divulgação / Prefeitura de Palmeira

Ideia de
descentralizar
o Natal
palmeirense
agradou
Palmeira - Mais de 3 mil
pessoas acompanharam os três
primeiros dias das apresentações natalinas da programação
‘Palmeira, Cidade Clima de
Natal’. As atividades realizadas
pela Prefeitura de Palmeira,
através da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio
Histórico, Turismo e Relações
Públicas, percorreram três
diferentes bairros da cidade,
descentralizando as ações
comemorativas.
A primeira atividade aconteceu no início da noite de
terça-feira (18), na Vila Rosa,
ao lado do Ginásio de Esportes. O Auto de Natal do bairro
contava com grande participação popular, porém, com poucos minutos de apresentação
do Coral Municipal, uma forte
chuva caiu por aproximadamente duas horas e as ações
tiveram que ser canceladas.
Na abertura do evento o
prefeito Edir Havrechaki destacou a importância de descentralizar o Natal palmeirense.
“É uma ação pensada pela

Apresentações encantaram pela atuação e colorido
Divulgação / Prefeitura de Palmeira

Prefeito Edir Havrechaki com o Papai Noel

Administração para integrar
as famílias de nossa cidade,
mostrar nosso carinho por
todos os bairros e para que os
cidadãos palmeirenses tenham

a oportunidade de celebrar o
Natal, um momento tão mágico
e alegre”, disse.
No dia seguinte as apresentações aconteceram na

Orquestra Municipal e da
Banda Europa Show, além
da chegada do Papai Noel e
distribuição de brindes para o
público presente.
O secretário municipal de
Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas,
Waldir Joanassi Filho, falou sobre a importância da parceria
entre empresas e Prefeitura
para levar cultura para mais
palmeirenses. “É muito bacana ver uma empresa como
a Baston realizando parcerias
para nos ajudar com eventos
culturais. A empresa trata a
questão social com extrema
competência e mostra sua
Divulgação / Prefeitura de Palmeira

População marcou presença nas apresentações

Colônia Francesa, em parceria
com a empresa Baston. As
atrações foram o grupo Nada
Combinado, Grupo de Pagode
da APAE, Coral Municipal,

preocupação com a população de Palmeira ao auxiliar
a Prefeitura a proporcionar
momentos incríveis como o
que aconteceu na quarta-feira

(19)”, relatou.
Na noite de quinta-feira
(20) um grande público compareceu na Praça Marechal
Floriano Peixoto para acompanhar o espetáculo “As Três
Chaves do Natal”, encenado
pelo Espaço Sou Arte. A chuva
que atingiu o município fez
com que a apresentação fosse
atrasada em uma hora, porém
o espetáculo foi realizado
normalmente na sequência
e mexeu com a emoção do
público presente.
Nesta sexta-feira (21), a
partir das 20 horas, a Praça
também recebe a “Natal do
Alemón”, com apresentações musicais e folclóricas
de grupos típicos alemães e
de comerciantes da Colônia
Witmarsum. Encerrando a
programação natalina, o Palácio da Viscondessa Querubina
Rosa Marcondes de Sá recebe
a chegada do Papai Noel e a
Cantata de Natal no sábado
(22), com apresentações da
Orquestra Municipal, Coral
Municipal e alunos da Escola
Nossa Senhora do Rocio.
“Levem as crianças e demais membros de suas famílias
nas apresentações. É uma programação pensada com muito
carinho para encantar, divertir
e emocionar os palmeirenses.
É ‘Palmeira, Cidade Clima de
Natal’”, disse Joanassi.
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O FANTÁSTICO NATAL DE BENTO

Divulgação

Natal de Bento encanta
Espetáculo
foi visto
por mais
de 3 mil
pessoas
neste ano

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Com a apresentação de
quinta-feira (20) foi encerrada a 11ª edição do espetáculo
OFantástico Natal de Bento.
A história do menino ‘Bento
a Procura dos Sapatos’ (sinopse deste ano) foi vista por
cerca de três mil pessoas, ao
longo das nove apresentações feitas no Teatro Bento
Mossurunga, entre os dias
2 e 20 de dezembro. Na
última delas, assim como nas
demais sessões, a casa estava
cheia, e o brilho nos olhos e
entusiasmo dos espectadores, fossem eles crianças ou
adultos, se fez presente em
cada um dos nove espetáculos deste ano.
Nesta edição um total
de 125 artistas fez parte
do elenco, entre crianças,
adolescentes e os adultos,
que são convidados especiais. Com exceção destes
últimos, os demais são todos
alunos das oficinas culturais
do Departamento de Cultura
do Município. Ao longo do
ano eles são preparados
pelos profissionais do setor,
participando nas diferentes
opções de aprendizado artístico - dança, teatro, violão,
artes e artesanato. “Esse
trabalho de preparação dos
alunos desenvolvido durante
todo ano,para nós é o mais
importante. É muito mais
que uma oportunidade de
ensinar, é quando podemos
transformar nossos alunos
em cidadãos, usando a arte
como ferramenta de transformação, e é possível acompanharmos esse crescimento
e o desenvolvimento deles
também como artistas, e ao
final, oferecemos o espetácu-

lo como um presente à comunidade em geral. Isso tudo é
extremamente gratificante”,
destaca a superintendente de
Cultura do Município, Gisele
Coradassi.
Atualmente 300 alunos
estão inscritos nas oficinas
culturais do departamento de
Cultura do Município. Para
se inscrever, basta ter entre
cinco e 17 anos e estar regularmente matriculado em uma
instituição de ensino fundamental, médio ou particular
da cidade. Também acontece
por meio do departamento a
Cia da SuperAção – oficina
com os alunos cadeirantes,
que assim como os demais,
preparam-se o ano todo para
participar dos espetáculos
de Natal e outros eventos do
Município.
Gisele Coradassi também
destacou o apoio da Prefeitura Municipal para que
as oficinas, e consequentemente, o espetáculo possam
acontecer. “Vale dizer que o
Fantástico Natal de Bento
é um projeto feito à várias
mãos, mas o investimento
é todo da Prefeitura, que
acredita no nosso trabalho
e permite que continuemos
a cada ano transformando a
realidade destas crianças e
adolescentes”, ressalta.
Sinopse desta edição
Na 11ª edição do espetáculo o Fantástico Natal de
Bento a história passa mais
uma vez pela fantasia. Bento
recebe a visita de uma amiguinha na Terra Encantada e
descobre que seus sapatos
estão apertados. Sua nova
aventura com sua amiga Lili

é ir em busca de sapatos
mágicos. Claro que o Papai
Noel, a avó, a duenda-chefa,
os duendes e os soldadinhos
estiveram juntos com Bento
na caminhada, em meio a
muita magia.
Autos e Cantatas de Natal
Neste ano o Natal de
Castro também contou com
as apresentações dos Autos
de Natal e das Cantatas de
Natal. A última apresentação foi realizada na noite de
sexta-feira (21). Todas elas
em frente ao Clube União,
na Praça Manuel Ribas, e
com público grande e diversificado.
Através dos Autos de Natal a encenação do Nascimento de Jesus Cristo emocionou
o público. E, nas cantatas o
coral municipal infantil, que
conta com 100 crianças,
apresentou músicas natalinas
diversas, e que caíram no
gosto de quem assistia.
Divulgação

História do nascimento de Jesus foi encenada

CAMPANHA ENCERRA DIA 24

'Sonhos de Natal' na reta ﬁnal
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Ilustração

Em sua 11ª edição neste
ano, a tradicional Campanha
Sonhos de Natal, promovida
pela Associação Comercial
e Empresarial de Castro
(Acecastro), chega aos seus
últimos dias.Os consumidores têm até no dia 24
deste mês para participar,
comprando em um dos 39
Pedidos dos velhinhos são os mais variados
estabelecimentos comerciais
participantes. Para receber
os cupons e entrar para o
sorteio de um carro zero quilometro é necessário efetuar
compras de no mínimo R$
100. Vale lembrar que para
os clientes que já fizeram a
retirada dos cupons em uma e ao final, 66 chaves serão convidados para um jantar
das lojas da Campanha, sorteadas, nos dias 26, 27 e festivo, com direito a um
o prazo para entrega dos 28 de dezembro.
acompanhante, na presença
mesmos, devidamente preApós os sorteios das cha- do proprietário do estabeleenchidos, também encerra ves serão convocados os pos- cimento onde o cliente tenha
na segunda (24).
síveis ganhadores do carro, e efetuado a compra, e muita
A campanha tem nova- em janeiro, os portadores das badalação. De acordo com
mente como principal atrativo chaves tentarão ligar o veícu- os promotores da 'Sonhos de
o sorteio de um veículo novo, lo, aquele que conseguir, ou Natal', trata-se de um prêmio
que será realizado no dia 5 de seja, o cliente que tiver sido de consolação e ao mesmo
janeiro de 2019, através do sorteado com a chave que tempo, a oportunidade de
teste das chaves, fechando a de fato ligar o carro, levará aproximação e de estreitar
programação desta edição.Ao o mesmo para casa.
relações entre clientes e os
todo, 147 mil cupons serão
Além disso, todos os que empresários da cidade que
distribuídos entre os clientes, receberem as chaves serão aderem a campanha.
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NATAL ENCANTADO NO MEMORIAL

Janelas tornam-se palco
Divulgação

Público
chegou a mil
pessoas em
um dia de
apresentação
A magia do natal tomou
conta da Colônia Castrolanda no domingo (16), com a
apresentação do tradicional
Natal Encantado, onde corais
se apresentaram nas janelas
do Memorial da Imigração
Holandesa (Moinho da Castrolanda).
Neste ano, quando o evento
chegou à sua 10ª edição, cerca
de mil pessoas marcaram presença, se encantando com a
apresentação e o efeito de luzes
no moinho. Para o próximo
ano, promete Rafael Rabbers, o
número de apresentações tende
a aumentar, e algo inovador já
está sendo estudado.
Apresentação
O Coral Paraná in Vox formado pelo Kanthus Grupo

COM ATRAÇÕES GRATUITAS

Natal Iluminado de PG
Da Assessoria
Ponta Grossa - O clima
natalino já tomou conta de Ponta
Grossa. Desde a última semana,
o Parque Ambiental tem sido o
ponto de encontro das famílias
ponta-grossenses, com uma decoração especial e atrações culturais
que tem encantado a população.
O Natal Iluminado, promovido
pela Prefeitura de Ponta Grossa,
com patrocínio da Caixa, seguirá
com programação diária até o dia
23 de dezembro, apresentando
novidades todos os dias.
Fim de Semana no Parque
Desde o inicio do mês milhares de pessoas têm passado

todos os dias pelo Parque Ambiental. No último domingo (16),
a Banda-Escola Lyra dos Campos
- com músicos convidados e participação especial do Coro Cidade
de Ponta Grossa - foi aplaudida
em massa pelo público, que
acompanhou clássicos da MPB
e da música internacional em um
concerto inédito. Durante o fim
de semana também passaram pelo
palco a Orquestra Filarmônica
Unicesumar, o Palhaço Picolé e
a banda A Vera. A programação
completa do Natal Iluminado está
disponível no site da Prefeitura de
Ponta Grossa, no aplicativo Cultura Paraná e nas redes sociais da
Prefeitura e Fundação Municipal
de Cultura.
Divulgação

Emoção de sobra no Memorial de Imigração Holandesa

Vocal, Canto & Encanto Curitiba e Copel Ponta Grossa,
com cerca de 30 integrantes,
se juntos. Além de espalhar
o clima natalino, o evento,
promovido pela Associação
de Moradores de Castrolanda
também tem objetivo social.
O ingresso para assistir à

apresentação foi a doação
de um quilo de alimento, que
posteriormente foram doados
para instituições beneficentes
do município.
Todos os anos, desde que
começou a ser realizado em
Castro, o Natal Encantado reúne grande número de espec-

tadores. Além dos moradores
da Colônia e de castrenses,
que vão em grande número
para assistir ao espetáculo,
geralmente também vem para
cá moradores das cidades
vizinhas. Para este ano, por
exemplo, a meta de público
atingiu o esperado.
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DICAS DOMÉSTICAS PARA EVITAR ESTRAGOS

Como guardar a decoração de Natal
Divulgação

Na hora de
desmontar
a árvore é
preciso
cuidado
redobrado
O correto iniciar a montagem
no dia 30 de novembro, quando
se inicia o tempo do advento
(preparação para a chegada
de Jesus) para a Igreja. Para
os católicos, os enfeites devem
ser colocados aos poucos até o
Natal, como uma preparação. Já
a desmontagem deve ocorrer em
6 de janeiro, Dia de Reis. Neste
dia, que marca o encerramento
dos festejos natalinos, os três
magos encontram Jesus.
Encerrado o período de fes-

Enfeites devem ser colocados gradativamente
tas, é hora de desmontar a decoração e isso requer cuidado e
método para guardar tudo para
o próximo ano. Especialistas em
organização doméstica e pessoal,

explicam que primeiro é necessário tomar cuidado, especialmente
na retirada das bolinhas e do
pisca-pisca, pois se uma luzinha
queimar, o conjunto deixa de

Brinque no Natal

funcionar.
No caso de haver pó nos
enfeites, um pano seco resolve
o problema. Tudo precisa ser
separado e acondicionado em
embalagens adequadas. O melhor é não usar caixas de papelão, pois elas podem contribuir
para a proliferação de traças
ou surgimento do mofo. O mais
adequado é utilizar embalagens
de plástico e sempre do tamanho
dos objetos a serem guardados,
pois se eles ficarem soltos vão
bater uns nos outros e podem
quebrar. As caixas de ovos de
isopor, por exemplo, servem
para as bolinhas. Se elas forem
maiores, podemos usar copos
plásticos”, sugere.
O pisca-pisca, pode ser enrolado com plástico filme, o
mesmo usado na cozinha para
acondicionar alimentos. As borrachinhas de dinheiro nunca de-

vem ser utilizadas para prender
os enfeites ou galhos do pinheiro.
Elas acabam derretendo com
o tempo e no próximo Natal a
pessoa pode ter uma surpresa
desagradável.
Doação
No momento da desmontagem é preciso fazer o conserto
daquilo que acabou estragando
ou já descartar o objeto se não
for possível arrumar. Isso tem
que ser feito na hora. Outro ponto ressaltado é sobre o espaço
para guardar a decoração em
um armário. Se novos enfeites
foram comprados, é possível
que falte espaço. Nesta hora é
preciso ver se não está guardando neste armário algo que não
seja mais útil. Tudo o que não
é necessário deve ter uma nova
destinação. Pode ser doado
para quem ache útil".
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Dica para gelar
a cerveja
Os preparativos para a Ceia
de Natal são tantos que a cerveja
acabou esquecida no armário ou
sobre o balcão. Para complicar
um pouco mais, tem convidado
chegando e com ele mais cerveja
quente. E agora, como resolver o
problema rapidamente? Há soluçoes bem simples para isso.
Uma delas é a mais fácil de
fazer. A operação começa por molhar a garrafa ou latinha - é bom
aproveitar e lavar a parte do lacre.
Logo em seguida, guardanapos
ou papel toalha podem sr usados
para envolver completamente a
embalagem. O passo seguinte é
encharcar o papel em água corrente, sem deixar escorrendo, e
levar as cervejas para o freezer.
Em até cinco minutos eles estarão
prontas para serem servidas e é
bem ficar de olho para evitar o
congelamento. O recomendado
é usar esse procedimento par
apoucas latinhas, pois se o freezer
for lotado de bebida, vai demorar
um pouco mais.
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SEXTA-FEIRA, 21 DE
DEZEMBRO DE 2018

O Papai Noel que faz a alegria das
crianças está presente em todos nós.
Basta acreditarmos que podemos ser
solidários para tornar mais pessoas
felizes à nossa volta. Obrigado parceiros
e amigos que tornam possível um
Feliz Natal de verdade!
Cidade Clima de Natal

Gerson Sutil
e família

Natal de Todos os Povos

Natal Sonho de Luz

