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Sábado, 23 de
Dezembro de 2017

Papai Noel, São Nicolau e o Menino Jesus dividem a tarefa pelo mundo

na dr. jorge

Coral levou emoção
O sábado (16) foi especial
para quem passou pela Dr. Jorge
Xavier da Silva, após as 18 horas.
Antes de se dirigirem para suas
casas, funcionários do comércio
foram agraciados com música

cantada pelo Coral da Copel
de Ponta Grossa. Em um palco
armado em frente a Acecastro,
dezenas de pessoas se embalaram
com cânticos natalinos. Até o Papai Noel rendeu-se as músicas.
Divulgação

calendário do advento

À contagem regressiva
Calendário do Advento é uma
criação dos luteranos do norte
da Alemanha e foi inventado no
século XIX para a contagem dos
dias até o Advento, véspera do
Natal. Até surgirem as formas
mais elaboradas, a contagem dos
dias era feita com um simples
risco de giz na porta no início de
cada dia, iniciando em primeiro
de dezembro. Algumas famílias
acendiam velas.
As versões originais do calendário tinham citações bíblicas
para cada um dos dias. Mais
tarde, elas foram substituídas por
imagens que podiam ser recortadas. Não há uma certeza sobre
como os calendários surgiram
para substituir o tradicional risco
na porta. Segundo alguns historiadores, o tipógrafo Gerhardt
Lang, que trabalhava na Reichhold & Lang, em Munique, fez
em 1908 um calendário com
24 figuras coloridas que podiam
ser coladas em um cartão. Anos
depois, ele criou um calendário
com 24 pequenas janelas.
O calendário considerado
tradicional pode ser feito com
duas cartolinas sobrepostas e com
24 janelas recortadas na primeira
camada com a numeração de 1
até 24. Atrás de cada janela são
coladas imagens sobre o Natal,
nascimento de Jesus e outros
símbolos natalinos. A cada dia
que passa, uma janela é aberta,
começando pela de número 24.
A prática do calendário desapareceu durante a Segunda
Guerra Mundial e com o passar
dos anos voltou à cena, desta vez
com uma roupagem diferente.
Para tornar o calendário mais
atrativo, a indústria se encarregou
de criar diversas variações e
incluindo o dia 25. Na Europa,

por exemplo, milhões deles são
vendidos a cada ano e em cada
janela há um chocolate para fazer a alegria, especialmente das
crianças. As opções no mercado
são as mais variadas possíveis.
No Brasil, por exemplo, é possível
comprar um calendário formado
por livrinhos contando a história
do Natal ou um calendário artesanal formado por caixinhas para
cada um dos dias. No interior
delas, a pessoa pode colocar
guloseimas.
Uma forma educativa de utilizar o calendário é incentivar as
crianças a praticarem boas ações.
Em forma de varal, como na imagem maior ao lado, cada dia tem
um pacotinho e dentro deles fica
um bilhetinho com a tarefa do dia.
Como recompensa, pode haver
um chocolate dentro do pacote.
Com criatividade e sobra de
materiais em casa é possível criar
um calendário, como o da imagem
acima, feito com um pedaço de
MDF furado, fio de lá, cartolina
e prendedores pequenos. Atrás de
cada bolinha, fica uma tarefa.

Quem traz os presentes?
Em muitas
partes do
mundo o
bom velhinho
sequer existe
Não é apenas o Papai Noel
que traz presentes no Natal para
as crianças que se comportaram
bem durante o ano. Em muitas
regiões do mundo, o velhinho
de barbas brancas e vestido de
vermelho, sequer existe e a tarefa cabe a outros personagens.
A cultura da troca de presentes
começou com São Nicolau, um
símbolo da época de Natal em
muitos países europeus. Ele foi
um bispo que viveu na cidade
de Myra, atualmente Demre, na
Turquia, no século IV.
São Nicolau, segundo a lenda,
era filho de pais ricos e distribuiu
toda a sua fortuna herdada para
os pobres. Há muitas lendas em
torno de suas ações de caridade.
Padroeiro da Rússia, da Grécia
e da Noruega e das cidades de
Amsterdã e Moscou, a popularidade de São Nicolau também se
espalhou por diversos países e
ele se tornou um dos principais
santos do catolicismo.
Dia 6 de dezembro é o Dia de
São Nicolau e é quando ele traz
presentes para as crianças. Na
tradição germânica, elas deixam
suas botas na porta principal da
casa e pela manhã vão verificar
se ele passou e deixou balas e
doces. A data para a troca de
presentes se popularizou, con-
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CHAPEU

Sao Nicolau

Christkind

Papai Noel

forme uma das lendas, depois
que o santo jogou, durante três
noites seguidas, moedas de ouro
nas janelas de garotas cujos pais
não tinham dinheiro para pagar o
dote para que elas conseguissem
bons casamentos.
Com a Reforma Protestante,
realizada por Martinho Lutero
no século XVI, os luteranos, que
não cultuam santos, adotaram
outra figura ligada ao Natal para
substitui São Nicolau. A entrega
dos presentes passou para a véspera do Natal e a figura de Jesus
passou a ser mais valorizada. O
Menino Jesus, ou Cristo Criança,
é chamado de Christkind em
alemão. Mas não é exatamente
o Jesus da manjedoura, como é
conhecido no Brasil, por exemplo. O Christkind é um anjo e
em muitas procissões aparece ao

lado do Menino Jesus. Em Nuremberg, na Alemanha, acontece
uma das mais tradições festas
natalinas alemãs e o Christkind é
representando por uma garota.
A figura mais popular na entrega dos presentes, no entanto,
é hoje o Papai Noel, um velhinho
gordinho, com barbas brancas e
o tradicional traje vermelho. O
primeiro Papai Noel foi criado
pelo cartunista americano Thomas Nast na década de 1920.
Em 1931, a empresa começou a introduzir anúncios
da Coca-Cola em revistas mais
populares. A empresa queria
uma campanha que mostrasse
um Papai Noel saudável, que
fosse ao mesmo tempo realista e simbólico. O ilustrador
Haddon Sundblom foi encarregado de desenvolver imagens

publicitárias que mostrassem o
próprio Noel, e não um homem
fantasiado. Para obter inspiração, Sundblom recorreu ao
poema de Clement Clark Moore, de 1822 “A visit from St.
Nicholas” (“Antes da véspera
de Natal”), que evoca a imagem
de um Papai Noel caloroso,
amigável, gorducho e humano.
Mesmo que digam que Papai
Noel veste um traje vermelho
por conta da cor da Coca-Cola,
ele já era representado vestindo
vermelho antes de Sundblom
tê-lo pintado.
Entre 1931 a 1964, a publicidade da Coca-Cola mostrava o
Papai Noel entregando brinquedos, parando para ler uma carta,
para tomar uma Coca-Cola e
visitando as crianças que ficavam
acordadas para esperá-lo.
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natal iluminado de carambeí

Multidão lota a Praça Cívica
para receber Papai Noel
Divulgação

Chegada do Papai Noel

Da Assessoria
Carambeí realiza esse ano
o Natal Iluminado que tem a
intenção de retratar os valores
e o conceito dessa comemoração. As iluminações foram
instaladas na Praça Cívica,
também nas Avenidas dos Pioneiros, das Flores e Avenida
do Ouro, onde se concentra o
comércio. É o primeiro projeto
de iluminação que contempla
as principais vias, rotatórias
e Praça com o uso de leds de
várias cores.
A iluminação de Natal é
um complemento as atividades
que marcam a celebração do
nascimento de Jesus. Desde o
dia 8, data da comemoração da
padroeira do Município, várias
apresentações acontecem na
Praça Cívica, onde a população tem marcado presença.
Cantata de Natal
Mais de 70 violeiros do
município, de 8 a 60 anos,
apresentaram as mais belas
canções natalinas. No repertório as tradicionais Noite Feliz,
Glória a Deus nas Alturas,
Bate o Sino e Um Feliz Natal,
encantaram o público que lotou
a praça. O Coral do Centro
de Convivência do Idoso CCI
realizou uma apresentação no
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dia 12 e também emocionou o
público com canções natalinas
e tradicionais paranaenses.
Com 22 integrantes, violão
acordeon o coral foi acompanhado pela Banda Três
Gerações.
Chegada do Papai Noel
A Praça Cívica foi preparada especialmente para as
festividades natalinas e é o local
onde está a casa do Papai Noel,
que chegou na quinta-feira, 21.
Totalmente decorada e iluminada a Praça Cívica é o ponto de
encontro da comunidade que se
reúne a noite para junto com as
crianças viverem a alegria dos
dias que antecedem o nascimento do menino Jesus.
A secretária Municipal de
Desenvolvimento, Aline Valer
de Macedo, comenta que a intenção é tornar essas comemorações de Natal uma tradição,
sendo um atrativo a mais para
os turistas que visitam a cidade.
Ela explica que a ornamentação
também colabora com o comércio, incentivando visitantes
e munícipes a realizarem um
roteiro de compras.
“As luzes de Natal encantam
e convidam as pessoas a circularem pela cidade e isso é uma
forma de fomentar o comércio
e evitar que o consumidor se

Chegada do Papai Noel
Divulgação

Cantata de Natal
desloque a outras cidades da
região para as compras de fim
de ano” destaca Aline.
O Prefeito Osmar Blum
ressalta a importância de uma
cidade iluminada e preparada
para as festividades natalinas.
“A população se sente mais
acolhida nesta época do ano
quando encontra a sua cidade
iluminada, com apresentações
e comemorações preparadas

pelos próprios munícipes incentivando ainda mais essas
atividades em Carambeí”,
destaca Prefeito.
Blum acrescenta que a
iluminação vem também a compor com o tradicional Natal do
Parque Histórico de Carambeí,
no sentido de a cidade estar
decorada para receber os visitantes sendo mais um atrativo
neste período.
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ETIQUETA

Esqueça o whats na ceia
A Ceia de Natal, para
muitas famílias, é o único
momento do ano em que
todos conseguem se reunir,
mas em tempos de redes
sociais os celulares acabam
roubando a atenção de quase todos, especialmente os
mais jovens. Os parentes
estão ali e teclando sem
parar enviando felicitações e
respondendo as mensagens
que não param de chegar.
Para especialistas em
etiqueta, neste momento
de reunião da família, o
mais adequado é ficar offline por algumas horas.
A técnica em radiologia,
Luciane Alves, 38 anos, em
um Natal passado, resolveu
radicalizar. Os parentes do
Rio Grande do Sul, Mato
Grosso, São Paulo e Santa
Catarina chegaram em sua
casa, em Florianópolis, e
quando menos esperavam
ela pegou uma caixa de
massa de tomate bem decorada com motivos natalinos
e anunciou o sequestro dos
aparelhos.
Os celulares foram desligados e cada um recebeu
uma etiqueta com um número. O proprietário ficou
com um comprovante para
fazer a retirada quando fosse
embora. “Raramente temos
a oportunidade de nos reunirmos e é muito chato ver as
pessoas mais preocupadas
com as redes sociais do
que com quem está ali do
seu lado”, justifica. Alguns
parentes não gostaram e
no ano passado, quando a
festa aconteceu em Laguna,
um tio tentou copiar a ideia
do sequestro, mas não deu
certo.
A Consultora paulista de

Imagem e Comportamento,
Marcele Goes, argumenta
que não dividir a atenção
entre o local que se está
presente e o ambiente virtual
tem se tornado cada vez mais
difícil, ainda mais em ocasiões como o Natal, quando há
a vontade de cumprimentar
muitas pessoas, bem como
de responder as mensagens
recebidas.
Ideal e educado
“O ideal e educado é
estar plenamente presente
em todo o evento, ou seja:
enquanto estiver à mesa não
usar o celular e nem levá-lo
para a mesa. Fora dela, a
pessoa deve evitar isolar-se
por longos períodos para
ficar teclando. Como para a
maioria das pessoas é praticamente impossível conseguir
fazer isto, a segunda opção é
adiantar os envios de mensagens antes do encontro para
a Ceia e se houver algum
momento em que todos da
festa se dispersarem em seus
celulares, aproveitar para fazer isto também, pelo período
de tempo mais breve possível,
respondendo aos contatos
prioritários. O restante pode
ser respondido de casa no dia
25, que ainda é Natal”.
Já o Consultor de Etiqueta
e Comportamento, Fabio
Arruda, segue na mesma
linha. “O uso do celular tem
que ser reservado e não pode
interferir na interação com os
demais. O que tiver que ser
respondido é para acontecer
antes de reuniões familiares ou
amistosas. Sempre existe o dia
seguinte. As pessoas devem
se permitir em disfrutar de
companhias presenciais, cada
vez mais raras.”
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decoração natalina em tibagi

Sonho, luzes e tradição
Divulgação / Prefeitura de Tibagi

Praça Leopoldo Mercer vista de cima
Divulgação / Prefeitura de Tibagi

*Helcio Kovaleski
Especial para o Página Um
Embalada pela programação do “V Natal Sonho
de Luz”, com atrações como
apresentações culturais e cantatas nas janelas da Prefeitura,
a decoração natalina instalada
nos logradouros públicos não
está deixando nada a desejar
a outros eventos programados
para este final de ano, em
Tibagi. A se levar em consideração a intensa movimentação
verificada na Praça Edmundo
Mercer, no Centro da cidade, a
aceitação do público tem sido
“muito favorável”, com direito
a inúmeros elogios.
É o que garante José Reale
Filho, funcionário da Secretaria
Municipal de Planejamento e
responsável pela decoração.
Ele sabe do que fala. Carnavalesco há 28 anos, Reale
entende da arte de se deixar
uma bela cidade como Tibagi
ainda mais encantadora.
Reale conta que, neste ano,
“por contenção de gastos”, somente a praça central e prédios
públicos – como o Palácio do
Diamante, prédio da Prefeitura, a Biblioteca Pública, o
Museu do Garimpo e a Casa
da Cidade – foram decorados
para o Natal. A inauguração
das luzes aconteceu em 15 de
novembro passado e deve ficar
em exposição até 6 de janeiro
de 2018, “pela tradição de
desmontar a decoração no Dia
de Reis”.
“Trabalhamos com o conceito de ‘sonho’ e ‘luzes’,
fazendo um Natal tradicional,
onde a Casinha do Papai Noel
teve destaque, seguido pelo
Presépio, que foi instalado em
um carroção de uso característico de nossa realidade”,
explica Reale. Além disso,
lâmpadas de “led” foram distribuídas pela praça central,
com Fonte Luminosa e uma
Árvore de Natal de oito metros de altura no seu interior.

Música contagia
Divulgação / Prefeitura de Tibagi

Natal na praça

prefeito diz

Divulgação / Prefeitura de Tibagi

Tibagiano prestigiou

Quanto ao tipo de material
utilizado na decoração, Reale
diz que foi o “tradicional”,
uma vez que “não houve tempo hábil para se trabalhar
uma decoração com materiais
recicláveis”. De acordo com
ele, foram usados bonecos,
bolas, estrelas iluminadas
internamente com lâmpadas
de “led”. Na Casinha do
Papai Noel, foram colocados
bonecos alusivos ao Natal,
sendo alguns eletrônicos e
outros confeccionados pelo
Programa do Voluntariado
Paranaense (Provopar), de
Tibagi. “Arcos de canos de
PVC formam túneis ilumina-

que é Natal e Ano-Novo. E a
gente percebe que a população
vive essa energia boa. Transmite
alegria, entusiasmo, as famílias
saem para ver a decoração
natalina, vão passear na praça,
acabam lembrando que é natal, e
isto reverte em compras no nosso comércio”, resume o prefeito
Rildo Leonardi. “O momento
político é muito ruim, [mas]
precisamos motivar as pessoas
a viver o lado bom da vida. Com
muita luz, muita decoração, para
que possamos viver realmente
um clima de nascimento de
Jesus”, complementa.
Segundo Rildo, no próximo
ano, a ideia é também investir
em programação de Natal nos
distritos de Caetano Mendes
e Amparo.

dos que levam à decoração
central da praça, em um portal
em frente à Igreja-Matriz”,
conta. Conforme informações
da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, neste ano,
o total gasto com decoração
natalina foi de R$ 70 mil.
“Gostaria de dizer que, sem o
apoio e o esforço do prefeito
Rildo Leonardi (PMDB) e do
secretário de Obras, Marcelo
Bueno, nada teria saído com
tanta beleza”, ressalta Reale.
‘Energia boa’
“Uma cidade bonita como
Tibagi merece um investimento
público, nesta época do ano,

Foi um
milagre
este 2017
Apesar de afirmar que
o atual momento político
é “muito ruim”, o prefeito
de Tibagi, Rildo Leonardi (PMDB), conclui que
2017 foi um ano “muito
positivo”. “Conseguimos
pagar 60% dos restos a
pagar da gestão anterior
e investir em saúde, educação, muitas estradas,
e concluímos obras importantes”, relata. “Foi
um milagre este 2017”,
resume.
“Agradeço a toda
equipe da Prefeitura que
participou
ativamente
destas conquistas e tenho
certeza de que 2018 será
ainda melhor”, afirma.
“Com recursos conquistados através do governo do
estado e do governo federal, estaremos iniciando e
concluindo muitas obras
em nosso município”, garante.
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MOINHO CASTROLANDA
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Janelas viraram palco
Última
estrofe de
Noite
Feliz foi
cantada em
holandês
Sandro A. Carrilho
sandrocarrilho@paginaum.com

Depois de inovarem na
primeira apresentação, encenando o nascimento de
Jesus Cristo nas escadarias
do Memorial de Imigração
Holandesa, levando o público
presente a emocionar-se, a tradição de cantar nas janelas do
Moinho repetiu-se na segunda
apresentação realizada no
domingo (17) com a cantata
de três corais. Como a noite
prometia, luzes temáticas em
verde e vermelho deram o tom
a mais, criando um frenesi nas
quase 700 pessoas presentes.
Era visível a emoção nos rostos
de quem assistia encantado, e
aplaudia, o evento promovido
pelo Centro Cultural Castrolanda.
Para o organizador das
duas apresentações, Rafael
Rabbers, o ‘Natal Encantado’
realmente encantou a todos.
Nas cinco janelas, três corais
se revezaram nas apresentações que duraram cerca de uma
hora e dez minutos. Primeiro,
os integrantes do Coral Paraná
Invox soltaram a voz com suas
canções; logo depois foi a vez
dos 25 integrantes do Coral da
Copel e Arautos do Evangelho
dividirem a cena, e no alto das
janelas cantarem oito músicas.
Ao final, ‘Noite Feliz’ em português e holandês. “Ninguém
esperava esse final, e a última
estrofe de Noite Feliz cantada
em holandês acabou sendo
mais uma surpresa”, destacou

Rabbers.
Rabbers lembra que a apresentação nos dois últimos
domingos que antecedem o
Natal é uma tradição que se
repete há nove edições, mas
inovações sempre acontecem,
como a encenação nas escadarias do Moinho e a iluminação
com mais de 100 mil lâmpadas
em lead nas cores verde e vermelho no telhado do museu e
na parede do Moinho. “A idéia
é continuar sempre inovando”,
concluiu.

Divulgação / Prefeitura de Tibagi

Primeira apresentação
Um bom público assistiu
emocionado a encenação de
um grupo de alunos da Oficina
de Teatro da Secretaria MuniDivulgação

'Meu Sonho de Natal'

Campanha de asilo 'viraliza'
Divulgação

Da Redação

História do nascimento de Jesus foi encenada
cipal de Esportes e Juventude
que contam o Nascimento de
Jesus - a árdua caminhada de
José e Maria, e os três Reis
Magos. A peça, mesmo sendo
fiel ao texto bíblico, começou
com uma pitada de modernidade, como por exemplo uma jovem usando aparelho celular. O
espetáculo que durou cerca de
50 minutos, agradou a maioria
dos espectadores, como foi o
caso de Clarisse Bowmann.
“Achei tudo muito maravilhoso
e até emocionante”, destacou.
Os próprios atores-amadores,
mostraram-se visivelmente
contagiados pela emoção, du-

rante a apresentação.
De outro lado, Rafael Rabbers também fez questão
de ressaltar a parceria com
a Secretaria de Esportes.
“Este é o primeiro ano dessa
apresentação aqui na comunidade de Castrolanda. Nossa
intenção é trazer este mesmo
espetáculo no ano que vem”,
frisou. Rabbers adiantou que
a contribuição de um quilo de
alimento não perecível - arrecadado como forma simbólica
de ingresso para assistir ao
espetáculo -, será agora repassada para o Asilo São Vicente
de Paulo.

Falta apenas um dia para
a véspera do Natal mas é
tempo suficiente para lembrar
e presentear idosos do Asilo
São Vicente de Paulo, de
Castro, que pelo segundo ano
consecutivo repete a campanha 'Meu Sonho de Natal'. Na
sexta-feira (22), antecipando
as festividades natalinas, os
idosos participaram de um alPedidos dos velhinhos são os mais variados
moço que reuniu funcionários
e voluntários. De acordo com José Mariano que pediu para tende ser presenteada com
Tânia Bartmeyer, mais de 70 casar. "Quero também, uma bijuteirias, assim como dona
por cento dos padrinhos já blusa para o frio", destacou. Luiza, de 75 anos que quer
haviam comparecido para Mas também tem pedidos um creme corporal. Mas ela
entregar os pedidos.
como uma simples caixa de é exigente: "tem que ser bem
No ano passado, esta chocolates e orações pela cheiros o", lembrou.
mesma campanha 'viralizou' saúde. De outro lado, a
Perto de completar cem
nas redes sociais e permi- campanha do ano passado anos, dona Zeny resume o
tiu que os 56 moradores deixou saudades. Dona Ma- sentimento da maioria dos
da Instituição pudessem ria da Luz, de 74 anos, gos- 56 internos com um pedido
receber carinho, atenção e tou tanto que este ano quer carregado de poesia. "Quero
principalmente os presentes repetir o passeio que fez em flores natural, para regar toque eles próprios haviam um supermercado da cidade. das as manhãs". Dona Zeni
pedido. Para que essa cam- Já Maria Aparecida, de 76 tem 98 anos.
panha fosse realizada, o asilo anos, quer apenas um abraço
Para receber as visitas
contou com a participação de e amizade. Seu Pedro, de 71 e os padrinhos e madrinhas
padrinhos e madrinhas dos anos, pediu ao seu padrinho dessa campanha, todo o
idosos que foram até o local, uma rede para descanso. prédio do Asilo São Vicente
ou encaminharam os presen- Mesmo com idade avança- recebeu decoração especial
tes pedidos pelos idosos.
da, 'Cidinha' de 70 anos, e tem até a Casa do Papai
A exemplo do ano an- não esqueceu da infância e Noel. Por fim, coordenadores
terior, os pedidos foram diz que gostaria de ganhar da campanha, fazem questão
os mais variados, simples uma boneca. Vaidosas, dona de agradecer a todos os
e até inusitados, como fez Leonilda de 80 anos, pre- apoiadores dessa iniciativa.

promoção sonhos de natal

Papai Noel desfilou com o carro
O Papai Noel do Comércio
desfilou na manhã de segundafeira (18) pelas principais ruas
de Castro, ao lado do automóvel Onix da Promoção Sonhos
de Natal, prêmio que será
entregue no dia 5 de janeiro
de 2018 a um dos felizardos
que conseguir acionar o carro.
Além de acenos, balas para a
garotada durante o trajeto, que
encerrou no Parque Lacustre.

Divulgação

Nos dias 27 e 28, serão sorteadas as 78 chaves das 38 lojas

participantes. Uma delas é a do
carro Zero KM.
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Papais Noéis falam sobre curiosidades

Pedidos mais inusitados
Muitos
pedidos
podem ser
substituídos
por outros
Ele é a figura mais aguardada no Natal, sobretudo pelas
crianças. Nos dias que antecedem a noite de ver se ele deixou
os presentes no pinheirinho
decorado, os Papais Noéis são
encontrados por todos os lados
nas ruas, lojas e shoppings, proporcionando momentos mágicos
para a garotada. Os encontros
servem para fazer uma foto e,
obviamente, fazer pedidos.
E na lista que cada Bom
Velhinho vai preenchendo nem
tudo é algo possível de ser realizado. Eles são surpreendidos
por muitos desejos inusitados. O
aposentado Antonio Estanislau
Berwig, 68 anos, que começou
sua carreira como Papai Noel
quando tinha apenas 16 anos
para atender uma necessidade
da irmã em uma loja em Gravataí, no Rio Grande do Sul,
coleciona algumas histórias.
A que mais surpreendeu o
Bom Velhinho aconteceu em
um condomínio de classe média
alta na Região Metropolitana de
Porto Alegre. “A maioria pede
brinquedos, há quem peça saúde, mas nesse caso uma menina
queria que os pais parassem de
brigar e que passassem o Natal
juntos. Outra vez, estava em
uma piscina e todas as crianças
estavam molhadas. Uma foi
passada por cima das outras e
peguei no colo. Quando perguntei o que gostaria de ganhar, ela
disse que queria caminhar. Foi aí
que notei que ela não podia. É
uma situação complicada. Eu a
abracei forte e disse que Deus
iria ajudar. Um outro caso foi
de uma menina de 14 anos, de

Divulgação

Antonio: menino de classe média alta
pediu para os pais pararem de brigar

muletas, que chorava. Coloquei
ela na poltrona e conversei com
calma, explicando que o problema era passageiro. Logo depois,
a vi sorrindo”, conta.
Questões familiares também
já surpreenderam o Papai Noel
oficial da rede de lojas Magazine
Luiza, Gesvaldo D`Avola Filho,
58 anos, que além de comerciais
e programas da TV interna da
empresa, também trabalha na
loja da matriz, localizada em São
Paulo. “O que mais me tocou até
hoje foi um menino de 8 anos que
pediu para eu trazer o seu pai
de volta. Perguntei o que tinha
acontecido e ele disse que o pai
havia morrido. Expliquei que o
Papai Noel não tem esse poder
e contei como poderia ajudar.
Disse que ia com frequência ao
Polo Norte e via uma estrela
muito brilhante no céu. Ele está
lá o tempo inteiro, cuidando de
você. Quando sentir saudade,
olha para ela e tenha a certeza
de que seu pai sempre estará ao
seu lado”, recorda.
Verdadeiro papel
Gesvaldo argumenta que o
verdadeiro papel do Papai Noel
é conversar com as crianças e
critica o modelo atual adotado
em muitos shoppings. “É muito
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Gesvaldo: pai morreu e
menino pediu para ele voltar

triste o que os shoppings estão
fazendo. É tudo muito rápido
e ainda cobram por fotos. O
Papai Noel tem que ouvir as
crianças, conversar com elas.
Eu não quero saber se tem fila.
Vou atender todo mundo e conversar”, frisa.
E nestas conversas ela aproveita para mostrar que muitos
desejos podem ser substituídos
por outros. “As vezes a gente
vê, por exemplo, um menino
querendo um carrinho com
controle remoto e percebe que
os pais não têm condições de
comprar. Aí, eu conto que no
meu tempo era mais divertido e
que um carrinho com controle
não tem muita graça. O melhor é
pegar um carrinho mais simples,
amarrar um fio, e desenhar uma
pista no chão, convidando os
amigos para uma corrida. Esse
é o nosso papel, conversar e
mostrar que existem outras
alternativas e até muito mais
divertidas”, destaca.
Outro Papai Noel, o aposentado Abílio Machado, 52 anos,
de Campo Largo, no Paraná,
conta que ficou comovido com
o pedido de uma menina. “Eu
estava em um shopping em
Curitiba e uma menina de seis
anos queria só um presente de

Natal: que os pais não se separassem. São coisas que pegam
a gente de surpresa. Expliquei
para ela como funciona uma relação. O pai dela ficou chocado
com o pedido. Este pedido me
marcou tanto que eu uso a foto
que tiramos com fundo no meu
celular.”
Chupetas
Muitos pais aproveitam o
Papai Noel para fazer com que
seus filhos parem de usar chupetas. E não é raro algum pai
retornar depois ao local para
tentar revê-la. “Eu não fico com
nenhuma. Adoto outra estratégia. Digo para que ela coloque
em uma caixinha e que deixe,
com um bilhete, no pinheiro. Na
noite de Natal eu passo, deixo o
presente e levo a caixinha com
a chupeta e tudo que ela não
quer mais”.
“Eu acho uma malvadeza
fazer a criança entregar a chupeta para receber um presente.
Os pais querem passar a responsabilidade para o coitado
do velhinho”, critica Abílio. O
maior problema é que muitas
crianças se acostumam com uma
determinada chupeta e depois
que o Papai Noel fica com ela
começa a choradeira.

Que fazer quando o filho não gosta
do presente deixado pelo Noel?

Presente que não agrada
Quando chega dezembro,
o chamado “espírito natalino”
começa a surgir, enfeites natalinos tomam contas das ruas,
lojas e casas. A esta altura, as
crianças já começam a pensar
no que vão pedir para o Papai
Noel. Durante este período,
as lojas e os shoppings lotam
com milhares de opções de
brinquedos que nem sempre
cabem no bolso dos pais. Para
as crianças, que alimentam o
sonho de ganhar o presente tão
desejado, chegar no dia de Natal
e não encontrar no pinheirinho o
presente pedido ao Papai Noel,
vira frustração.
Uma pesquisa do SPC Brasil,
realizada no último Natal, revelou
que 53,8% das crianças participam da escolha dos presentes,
seja em conjunto (40,5%) ou por
decisão exclusiva delas (13,3%).
Já 42,3% dos pais escolhem por
conta própria os presentes e
correm o risco de não agradar. A
pesquisa revelou que 49,1% dos
pais tenta driblar a frustração dos
pequenos prometendo o presente
desejado em outra ocasião.
A mestre em psicologia clínica, Adriana Dias, de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul,
especialista em psicoterapia infantil e de adolescência, explica
que é natural que as crianças
criem cartinhas especiais e listas com todos os presentes que
gostariam de ganhar do Papai
Noel. “É uma situação que tem
alto potencial de colocar os
pais em uma grande saia justa
quando os pedidos estão além
das possibilidades financeiras
deles. Esta situação, contudo,
pode proporcionar aos pais e
filhos momentos de crescimento
e diálogo sobre o verdadeiro
sentido do Natal”, diz.
Segundo ela, alguns pais,
excessivamente permissivos,
acabam satisfazendo a vontade
de seus filhos com um presente
caro para não frustrá-los, mas
após algumas semanas, quando
olharem a fatura do cartão de
crédito e notarem que o brinquedo já foi deixado de lado, podem
ficar bastante arrependidos. “Se

o filho está acostumado a ganhar
tudo sempre, quando não recebe
um presente pode interpretar a
situação como falta de amor",
alerta.
Adriana ressalta que as experiências de frustração na infância
são imprescindíveis para que a
criança, desde cedo, aprenda a
lidar com situações difíceis e de
desconforto. "A frustração é uma
necessidade para o desenvolvimento infantil. É extremamente
saudável para a saúde mental da
criança. Ela deve aprender qual é
o valor do dinheiro desde cedo e
entender que os pais se esforçaram para que ela tenha acesso a
coisas mais importantes."
Conversa Franca
Citando a mestre em psicologia clínica, que atua no Rio de
Janeiro, Maria Tereza Maldonado, Adriana diz que é neste momento que os pais devem falar
abertamente com as crianças
sobre a atual situação financeira
da família. "Os pais que satisfazem todas as vontades dos filhos,
camuflando a realidade financeira
da família, estão desenvolvendo
pessoas sem limites e que vão
acumular ao longo da vida muitas frustrações para lidar com
negações. Já aqueles que falam
de maneira transparente e dão
bons exemplos, conseguem criar
adultos preparados para enfrentar as dificuldades impostas pela
vida", explica.
Adriana acrescenta que os
pais precisam transmitir às
crianças que o Natal não é uma
data apenas para ganhar presentes e que ela representa algo
muito maior, como a união e a
confraternização com a família.
“Esses valores são importantes
para a formação da criança."
Ela cita ainda um trabalho
da psicóloga Letícia Guedes, da
Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental, apontando que muitas vezes
os pais tentar compensar a falta
de carinho e disponibilidade com
presentes. “Remediar a ausência
com presentes caros não é o
melhor caminho”, afirma.

Sábado, 23 de
Dezembro de 2017

É preciso tornar-se uma pessoa otimista e definir metas

Como dar uma virada em 2018
Muitos
conseguem
colocar em
prática suas
intenções
Emagrecer, parar de fumar, praticar mais atividades físicas e mudar
de emprego, ou conseguir um novo,
são desejos que figuram na lista de
milhares de pessoas que pensam em
dar uma guinada na vida sempre que
começa um novo ano. Muitas pessoas
conseguem colocar em prática suas
resoluções de Ano Novo, mas muitas
acabam se perdendo no caminho.
Para a coach Bibianna Teodori,
autora do livro “Coaching para pais e
mães”, coautora do livro “Coaching
na Prática – Como o Coaching pode
contribuir em todas as áreas da sua
vida”, palestrante e com duas décadas de experiência organizacional
em empresas italianas nas áreas de
RH, gestão de mudanças e venda &
marketing, a base da transformação
começa pela definição de metas e por
uma mudança na forma de ver a vida.
A pessoa precisa ser mais otimista.
“Uma pessoa otimista, na prática, não ignora a realidade cheia de
problemas, mas tem uma perspectiva
diferente, procurando recursos que
permitam alcançar os resultados desejados. É conhecer a si e as variáveis
que controlam seu comportamento,
suas emoções e limites. E, além
disso, entender que há problemas no
mundo”, afirma.
Partindo do auto-controle das
emoções, fica mais fácil procurar soluções para as adversidades. “A pessoa

CONFIRA QUATRO DICAS
1 - Decida ser mais otimista: este é primeiro passo,
ou seja, é preciso querer e assumir o compromisso.
Defina poucas resoluções, pois fica mais fácil manter o foco. Coloque tudo no papel, pois o simples
fato de escrever as metas reforça o compromisso.
Mantenha anotações atualizadas em sua agenda ou
organizador pessoal. Marque uma data. Resoluções
sem data definida para acontecer têm grande possibilidade de não se concretizarem.

isso; 3 – Conversar com pessoas que já viajaram,
pegar dicas e ideias inspiradoras; 4 – Programar as
férias no trabalho; e assim por diante.

2 - Escreva um “passo a passo”. Junto com a definição da resolução, escreva as tarefas necessárias ou
como pretende fazer aquilo acontecer. Por exemplo,
se a meta for viajar, é necessário: 1 – Ligar para uma
agência de turismo e saber preços e condições; 2 –
Se não há dinheiro suficiente, definir quanto economizar por mês e abrir uma aplicação específica para

4 - Seja persistente. São necessários 21 dias para
que uma nova atividade se torne um hábito, e
seis meses para que vire parte da personalidade.
Mesmo que a resolução não engrene nos primeiros meses, é importante não desistir. Veja o que
não deu certo, o que precisa ser revisto e comece
novamente.

3 - Pense à frente. Não faça as resoluções apenas
no dia do Ano Novo. Se for feito desta forma, as
metas irão refletir apenas um momento particular.
Seja realista, definindo objetivos que possam ser
atingidos.

otimista vê sempre as dificuldades
pelo lado mais favorável. O otimismo
é uma forma de pensamento pelo
êxito e a pessoa que tem esta atitude
procura sempre encontrar soluções,
perspectivas, caminhos, abrir horizontes”, ressalta.
Bibianna ressalta que enquanto
o otimista é confiante, positivo e
esperançoso, o pessimista não
procura caminhos diferentes, perde
oportunidades, negligencia problemas que precisam ser resolvidos,
não toma medidas para melhorar
seus relacionamentos e qualidade
de vida. O primeiro passo para se
tornar uma pessoa mais otimista
em 2018, explica, é tomar a decisão
de ser otimista. “A pessoa precisa
querer assumir o compromisso e,
depois, analisar suas crenças para
entender como interpreta a realidade, deixando de lado frases do
tipo ‘não vou conseguir’. Ela deve
substituir esta frase por ‘vai dar
tudo certo’ou ‘eu vou conseguir’ e
enfrentar as adversidades quando
elas surgirem”, diz.
Quando a pessoa se depara com
problemas, ensina Bibianna, ela náo
deve ver ele como um ponto final.
“É preciso focar nas soluções e nào
no problema em si.” Outro ponto
ressaltado por ela é que as pessoas
não podem se ver como vítimas.
“É preciso parar de pensar sobre o
que está acontecendo e sim pensar
sobre o que pode ser feito”, afirma.
Feito isso, o passo seguinte é traçar
as metas para serem alcançadas
em 2018. É importante, segundo a
especialista, traçar metas que sejam
possíveis de serem buscadas e tudo
deve estar anotado de forma que seja
possível ir acompanhando a evolução
e fazendo ajustes.

7

seus direitos

Estragou seu
presente?
Chegou o Natal e o Papai Noel se
encarregou de atender aquele pedido
especial, mas deu um pequeno problema: o presente não era exatamente
aquele visto na internet, ele chegou
com alguma avaria ou parou de funcionar depois de alguns dias. E agora,
o que fazer? Para todos esses casos,
e muitos outros, existe o Código de
Defesa do Consumidor (CDC).
O ponto de partida de qualquer
compra é sempre exigir e guardar
a Nota Fiscal e, quando a aquisição
for feita pela internet, salvar todos os
contatos feitos com o vendedor. Com
toda a documentação em mãos, o
consumidor deve avaliar o problema
do produto e buscar as soluções possíveis com o lojista ou fabricante, pois
ambos são responsáveis.
No caso de compras realizadas em
algum site, o CDC prevê que o comprador tem sete dias de reflexão, podendo fazer a devolução, independente
da existência de defeito, recebendo
integralmente tudo o que pagou. É
que diz o artigo 49 do Código. Mas
se o produto chegou com algum risco,
amassado ou apresentou defeito, o
consumidor, caso não queira devolvêlo, pode optar pela troca ou conserto.
O lojista, o fabricante ou a assistência
técnica tem 30 dias para reparar o
problema, quando o bem não for
durável (um alimento, por exemplo)
ou 90 dias para os bens duráveis (uma
geladeira, por exemplo).
Caso não seja possível solucionar
o defeito dentro desses prazos, o cliente poderá pedir outro produto similar,
o dinheiro de volta ou o abatimento
proporcional do valor pago.
Estes prazos legais, previstos no
CDC, também valem para os presentes comprados em lojas físicas. Neste
caso, não existe o direito de sete dias
para se arrepender da compra e fazer
a devolução.
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SÁBADO, 23 DE
DEZEMBRO DE 2017

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!

Panificadora Bavoso

Sol Materiais
de Construtrução

Agradecemos também aos deputados estaduais Plauto Miró e Márcio Pauliki, ao deputado federal Sandro Alex; aos prefeitos Osmar Blum e Rildo Leonardi; vereadores Eduardo Torres,
Cila Pavesi e seu esposo Nelson Pavesi, e Sinval Silva, que também participam desse especial.

