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A Noite
de Natal
Mário de Sá-Carneiro
--------------------------Em a noite de Natal
Alegram-se os
pequenitos;
Pois sabem que
o bom Jesus
Costuma dar-lhes
bonitos.
Vão se deitar
os lindinhos
Mas nem dormem
de contentes
E somente às dez horas
Adormecem inocentes.
Perguntam
logo à criada
Quando acorde
de manhã
Se Jesus lhes
não deu nada.
– Deu-lhes sim,
muitos bonitos.
– Queremo-nos
já levantar
Respondem
os pequenitos.

PELOS CÉUS
DE CASTRO
TÚNEL DE LUZES EM CARAMBEÍ

SOLIDARIEDADE, AFETIVIDADE E DOAÇÃO AÇÕES QUE FAZEM A DIFERENÇA
Divulgação / Renan Areias Mourão

Divulgação / Luana Dias

Divulgação

A decoração do Natal 2019, realizada pela Prefeitura Municipal
de Carambeí, através da Secretaria de Desenvolvimento, trouxe o
colorido e um clima especial às ruas da cidade. Este ano, a equipe
organizadora resolveu economizar, mas nem por isso deixou de
caprichar na bonita decoração.
Todo o trabalho foi realizado com muito empenho e dedicação
por parte da comissão organizadora, que este ano trouxe a ideia de
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fazer com os próprios funcionários a decoração.

O período que antecede o Natal é uma época do ano que inspira
e que desperta nas pessoas o espírito de solidariedade, afetividade
e de doação ao próximo. Pensando nisso e na necessidade afetiva
dos idosos deixados em casas de apoio, a assistente social do Serviço de Acolhimento São Vicente, Tania Bartmeyer, acabou criando
uma campanha de apadrinhamento aos idosos acolhidos. A ação foi
lançada neste mês de dezembro, para ser iniciada com a doação de
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um presente de Natal aos apadrinhados.

A solidariedade costuma ganhar mais espaço nessa época do ano,
até mesmo entre os que já estão acostumados a estender a mão.
Algumas ações, inspiradas nesse espírito único, que é vivido durante
a festa natalina, fazem a diferença no dia a dia das pessoas.
Neste último final de semana, membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, juntamente com parceiros do município, fizeram
a entrega de 48 cestas de Natal, a distribuição de mais de 1.500
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pacotes de doces e de 400 brinquedos.
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ÚLTIMA ATRAÇÃO ACONTECEU NESTE DOMINGO NO PARQUE HISTÓRICO

Eventos Natalinos movimentaram Carambeí
Divulgação

Divulgação

Série de
atrações
integram o
ciclo de
apresentações

CHAPEU

Luciana Westphal
Especial para Página Um News
Carambeí - Final de ano
é tempo de festas e de muitas
manifestações populares para
lembrar o nascimento do menino Jesus. Em Carambeí, os
moradores e visitantes viveram
uma série de eventos natalinos,
com apresentações musicais,
teatro e muito mais. A última
atração promovida pela Prefeitura aconteceu na sexta-feira
(20), já no Parque Histórico foi
domingo (22).
Prefeitura
Em meio as festividades de
aniversário, onde a cidade recebeu famosos e foi homenageada em vários lugares, pessoas
estavam cuidando do Natal. O

Preça Cívica toda ilumunada

Primeira apresentação da cidade foi o teatro ‘Natal Mágico’

primeiro evento relacionado a
data, aconteceu em Carambeí no
dia 6 de dezembro. “Tivemos o
Natal Mágico, com o espetáculo
‘Os tesouros do Natal’. A peça,
que aconteceu na Praça Cívica,
encantou adultos e crianças. O
teatro da Caravana do Natal
Mágico é um projeto do Paraná.
Eles apresentaram de forma

criativa e positiva a comparação
da comemoração do Natal entre
gerações, foi muito bonito”,
comentou o diretor do Departamento de Cultura do Município,
Rosnei Rodrigues de Oliveira.
Já no dia 8 aconteceu também na Praça Cívica de Carambeí o Evento do Dia do Cristão,
o qual foi realizado pelo Con-

selho de Ministros Evangélicos
da cidade. Além da reunião dos
cristãos, a população também
apreciou a Cantata Natalina
com o Grupo de Violões de Carambeí e Grupo Emanuel. Logo
depois foi recebido oficialmente
o Papai Noel.
De acordo com as informações da Prefeitura, cerca de

mil pessoas recepcionaram o
Papai Noel. Toda programação
contou com a participação de
1,5 mil pessoas. “Fizemos alguns eventos no início do mês
relacionados a data comemorativa, porém com os shows no
aniversário da cidade não foi
possível mais apresentações. O
Natal começou em seguida da
Festa de Peão e pouco antes do
recesso da Prefeitura. Mas, a
programação que teve encantou
e reuniu milhares de pessoas”,
comentou Rosnei.
O último evento ficou por
conta dos ‘Artheiros e Projeto
de Dança nos Bairros’ os grupos

Carambeí economizou e encantou no Natal
Divulgação

Luciana Westphal
Especial para Página Um News
Carambeí - A decoração
do Natal 2019, realizada pela
Prefeitura Municipal de Carambeí, através da Secretaria
de Desenvolvimento, trouxe o
colorido e um clima especial
às ruas da cidade. Este ano, a
equipe organizadora resolveu
economizar, mas nem por isso
deixou de caprichar na bonita
decoração.
Todo o trabalho foi realizado
com muito empenho e dedicação
por parte da comissão organizadora, que este ano trouxe a
ideia de fazer com os próprios
funcionários a decoração. “Tivemos muitos problemas com as
empresas de licitação de decoração, e pensando em economizar
e não esquentar a cabeça, nós
mesmos fizemos as decorações
e ficou perfeito. Muito elogiado
por todos”, comentou o diretor

Decoração em forma de túnel de luz foi uma das novidades
do Departamento de Indústria,
Comércio e Turismo, Marcos
Roberto Moreira, sobre as luzes
que despertou ainda mais a atenção de quem passa pelo local,
principalmente das crianças.
O que chama a atenção é a
presença de túneis de luz criado

na Praça Cívica de Carambeí,
novidade na decoração natalina trazida pela Prefeitura,
de observações feitas pelos
organizadores nas decorações
de outras cidades. Pode-se
trazer para Carambeí essa
ideia, deixando ainda mais

bonita o conjunto de decoração
do Natal de Luz.
Além das decorações existiu uma série de atrativos natalinos que chamaram a atenção
das crianças e adultos, como o
presépio montado com a representação do nascimento do menino Jesus, quando iluminado,
ficava ainda mais bonito.
A chamada Casa do Papai
Noel também foi outra grande
atração. Ali, na abertura do
Natal, as crianças puderam
se divertir e conversar com o
bom-velhinho que trouxe balas e doces para os baixinhos
presentes.
É de grande importância
todo o trabalho realizado pelos
funcionários da Secretaria de
Desenvolvimento no Natal,
pois é nesta época que o número de visitantes em Carambeí
aumenta de maneira significativa, sendo imprescindível que a
cidade acolha estes visitantes,

proporcionando lugares para
estes irem com suas famílias,
sem falar no charme e na beleza que o local fica.
Segundo a secretária de
Desenvolvimento, Aline Valer,
as decorações vão ate o dia
6 de janeiro. “Retiramos as
decorações no Dia de Reis”.
Então quem ainda não viu
e quiser dar uma volta em
Carambeí, sinta-se convidado. “Será uma honra. Tudo
foi feito com simplicidadede,
mas amor não faltou. E essa
mistura fez tudo ficar ainda mais bonito. As pessoas
estão elogiando e gostando
muito mais dessa decoração
que foi bem mais barata que
as anteriores”, comentou a
secretária.
Segundo informações da
Prefeitura foram utilizados cerca
de R$60 mil para as decorações, grande parte foi para a
empresa de locação da praça.

apresentaram ‘Maria a Mãe do
meu Senhor’, na sexta-feira
(20). A encenação do nascimento de Jesus ocorreu na Igreja
Matriz Imaculada Conceição. A
entrada foi gratuita e o evento
um sucesso.

PANETONE

Receita
italiana com
alma Milanesa
Você já deve ter ouvido falar
por ai que a palavra “Panetone”
significa, na verdade, “Pani di
Toni” – ou “o Pão de Toni” em
bom português. Bem, essa história é bastante verdadeira. O
Panetone é uma receita criada
por um padeiro italiano, o Toni,
na cidade de Milão.
Seria uma linda história de
receita criativa de sucesso, se
ela não tivesse começado com
um erro de Toni após trabalhar
exaustivamente na véspera de Natal. Toni fazia, ao mesmo tempo,
uma fornada de pães e uma massa
de torta, a pedido de seu chefe.
Por estar muito cansado, acabou
colocando as frutas da torta na
massa de pães e tentou consertar
a falha acrescentando também
frutas cristalizadas, manteiga e
ovos na receita.
Ao levar a “torta de pão” para
seu chefe, ele foi surpreendido
com essa criação de última hora.
O resultado, como você sabe, foi
um sucesso em toda a cidade.
Divulgação
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apadrinhe um amigo

São Vicente procura amigos
Divulgação / Luana Dias

Escolha do
idoso para
apadrinhar
deve ser feita
pessoalmente
Luana Dias
Especial para Página Um News

O período que antecede o
Natal é uma época do ano que
inspira e que desperta nas pessoas o espírito de solidariedade, afetividade e de doação ao
próximo. Pensando nisso e na
necessidade afetiva dos idosos
deixados em casas de apoio, a
assistente social do Serviço de
Acolhimento São Vicente, Tania Bartmeyer, acabou criando
uma campanha de apadrinhamento aos idosos acolhidos.
A ação foi lançada neste mês
de dezembro, para ser iniciada
com a doação de um presente
de Natal aos apadrinhados,
mas irá se estender para depois das festas de final de ano,
tornando-se permanente.
Através da Campanha,
castrenses podem escolher um

Perfil de todos os idoso acolhidos está disponível no Serviço de Acolhimento

idoso para ser apadrinhado,
e passa a fazer parte da vida
dele. O apadrinhamento começa com o presente de Natal,
mas o que de fato fará a diferença são as ações que ocorrerão após este período do ano.
É o que explica a assistente social. “Os voluntários poderão
contribuir com a alegria destas

pessoas, depois que passarem
as festas também, não apenas
com presentes materiais, mas
principalmente com carinho e
atenção, que é algo de que eles
precisam muito. A ideia é que
a pessoa crie um vínculo com
os idosos, para fazer o papel
de um amigo, vir de vez em
quando visitar, quando possí-

vel levar o idoso para passear,
tomar um sorvete, por exemplo, entre outras atividades das
quais eles gostem e que seja
possível para o voluntário”,
ressalta Tania.
A escolha do idoso a ser
apadrinhado deve ser feita
no Serviço de Acolhimento
(Avenida Presidente Kennedy,

PELA PRIMEIRA VEZ PARQUE LINEAR RECEBE DECORAÇÃO NATALInA

Bosque de Luz é novidade no Natal
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Parque Linear, nova área de lazer entregue
pelo prefeito Marcelo Rangel à
população e que já traz inovações
como pistas de corrida e caminhada com sinalização diferenciada, recebeu no sábado (30 de
novembro), o Bosque de Luz. A
atração mistura arte e tecnologia
para criar uma atmosfera natalina
e transformar o local no cenário
para a performance artística “A
Luz da Renovação”
Sensível e inovadora, a montagem do Bosque é complexa:
ocupa 3.400m² e exige 7 toneladas de equipamentos para sincronizar sons e luzes. O cenário
é composto por 40 árvores LED
que medem entre 5 e 6 metros
de altura, iluminadas por mais
de 210 mil lâmpadas, conectadas
por 5 km de cabos que dão vida
ao sistema gerenciado por potentes computadores e modernos
softwares de design e controle de
sincronismo.
A trilha sonora, montada
exclusivamente para essa apresentação, serve como eixo condutor
para uma apresentação que encanta todas as idades. “Trata-se
de uma atração diferente, em
que utilizamos o lúdico, a decoração de Natal, os elementos e
a topografia do próprio parque,
conectamos tudo com tecnologia
e criamos uma apresentação

comenta Hampf.
O espetáculo
A apresentação A Luz da
Renovação é uma performance
que sincroniza som e luz, com roteiro desenvolvido especialmente
para celebrar o Natal em Ponta
Grossa.
O Espirito da Renovação,
personagem criado para conduzir
a narrativa, ganhará vida na voz
de um artista tendo como eixo
condutor uma trilha especialmente
mixada para a apresentação que
encanta todas as idades.

Tudo com tecnologia e uma apresentação inovadora
inovadora. É uma mistura multidisciplinar ampliando a visão
do público para novas formas
artísticas, afirma Alex Cardoso,
produtor-executivo da atração.
A direção artística fica por
conta de Octávio Nassur, um dos
principais coreógrafos do País.
“O mundo mudou, as pessoas
mudaram, é preciso mostrar algo
diferente, novas formas de fazer
arte e nós temos feito isso. Intervenções artísticas urbanas, utilizando as instalações das cidades
como cenário. Para Ponta Grossa,
trouxemos uma performance
moderna, carinhosa, que fala de
renovação, uma breve e singela
mensagem que irá encantar a
todos. As proporções falam por
si, é algo realmente grandioso,
porém, sendo construída de forma

singela”, afirma Nassur.
Na visão do secretário de
turismo Edgar Hampf, a cidade
toda passa por este momento, uma verdadeira revolução:
“Ponta Grossa respira inovação,
tecnologia e renovação. O Parque Linear é um bom exemplo.
Muito mais do que uma obra
de engenharia, estamos falando
de uma obra de renovação, um
projeto do prefeito Marcelo
Rangel que revitaliza a região e
fomenta o desenvolvimento em
vários níveis. O principal deles é
melhorar a vida das pessoas. Isto
é motivo de orgulho e precisamos
comemorar. Neste caso, aproveitamos a época de festas, em que
já somos referência no Paraná
e celebramos com uma atração
que traduza esses aspectos”,

Serviço
O Bosque de Luz funcionará
como decoração ao longo de todo
o período que antecede o Natal.
A Performance 'A Luz da
Renovação', tem a seguinte programação:
Período: de 30/11 a 26/12
Horário: 4 apresentações
diárias, às 19 horas, às 20 horas, às 21 horas e às 21 h 45.
Local: Parque Linear, próximo a Grande Árvore.
*Exceto na noite de 24/12.
Importante
Os horários poderão sofrer
alterações devido a programação
natalina da cidade. Em caso de
chuvas ou condições climáticas adversas, não haverá apresentação.

número 200, Centro) pessoalmente, onde existe um mural
disponível com o perfil de cada
um dos acolhidos. Lá o voluntário pode optar pelo idoso com
qual mais se identificar, em seguida, é possível contribuir com
o presente de Natal escolhido
por ele, e, passadas as festas
de Natal, o voluntário passa a
exercer sua ‘responsabilidade
afetiva’ com o apadrinhado.
As visitas, por exemplo, que
são item fundamental na vida
dos acolhidos, se não puderem
ser feitas no horário convencional do Serviço, poderão ser
agendadas para os horários
nos quais o voluntário tiver
disponibilidade. “Precisamos
de pessoas que estejam dispostas a ouvi-los, às vezes é tudo
o que eles querem, pessoas
que possam vir até aqui para
conversar. Eles até recebem
visitas, mas em geral são pessoas que vêm para ver a todos
eles, ou seja, eles não recebem
essa atenção individual, de
um amigo, mas gostam muito
disso. Se o voluntário tiver
disponibilidade também pode
visitar o idoso em datas como
a do seu aniversário e Páscoa,

entre outras”, destaca.
De acordo com Tania Bartmeyer, como alguns idosos estão acamados, existem algumas
restrições. Por exemplo, nem
todos podem deixar o Acolhimento, porém, essas e outras
orientações serão repassadas
pela equipe técnica do Serviço.
Ela lembra também que os
voluntários não terão nenhuma obrigação legal junto aos
idosos apadrinhados, porém,
devem se comprometer com
aqueles que forem escolhidos,
justamente para que a campanha possa atender ao propósito
de trazer mais carinho e alegria
ao dia a dia dos acolhidos.
Segundo a assistente social, dos 56 idosos que vivem
no Serviço de Acolhimento São
Vicente de Paula atualmente,
11 recebem visitas contínuas
da família. Entre os demais,
alguns têm vínculos enfraquecidos, e outros já não têm nenhum contato com familiares.
Quem desejar apadrinhar a
um idoso antes do Natal, para
já poder doar-lhe o presente
solicitado, deve procurar o
Serviço até no próximo dia 24
de dezembro.

ALÉM DE GERAR 80 EMPREGOS DIRETOS

Natal Iluminado ganhou 17
construções em madeira

Divulgação

Vários ambientes foram criados
O Natal Iluminado 2019 ganhou vários ambientes diferentes
no Parque Ambiental, com uma série de atividades culturais ao longo
dos 10 dias de programação.
A Vila Cultural do Papai
Noel, uma das principais atrações,
recebeu apresentações de música,
dança, contação de histórias,
teatro e circo todas as noites até
o dia 22. Além da importância
cultural, o espaço se destacou
pela criatividade e sustentabilidade aplicadas em sua construção e
decoração.
O projeto foi concebido ainda
no mês de maio e inclui 17 construções em madeira certificada
dentro de uma área de 1.250
metros quadrados. Em toda a decoração das casinhas são usados
móveis que eram inservíveis da

Prefeitura, a exemplo das máquinas na fábrica dos presentes, que
eram equipamentos antigos da
Fundação Municipal de Saúde.
Agora pintados e reformados, os
itens continuarão sendo utilizados nas unidades culturais após
o natal.
A produção da Vila do Papai
Noel também empregou mais de
80 pessoas, entre marceneiros,
pintores e eletricistas, que se
dividiam em turnos em um verdadeiro canteiro de obras. As telas
que compõem a decoração da
Vila foram produzidas pela artista
plástica ponta-grossense Mariângela Digiovanni. Além das telas, a
ornamentação conta com mais de
2.500 metros de mangueiras de
luz e mais de 600 flores do divino
espalhadas pelo local.
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no coreto da cidade

SOLIDARIEDADE

'Natal Sonho de Luz'
ganhou novo palco

Luana Dias
Especial para Página Um News

Divulgação

Prefeito
Rildo se disse
encantado
Tibagi conta com uma das
mais belas decorações de sua história na Praça Leopoldo Mercer.
Muitas luzes iluminam a cidade
e estão ganhando proporção nas
redes sociais com as centenas de
registros de imagens.
Foram 22 dias de programação de Natal, que iniciou no dia 1°
de dezembro, em um novo local,
no Coreto da cidade,encerrando
no domingo (22). Desde os
primeiros dias, as tradicionais
cantatas com os alunos do Departamento de Cultura e apresentações exclusivas preparadas pelas
igrejas e entidades do município,
deram o tom a festa.
O prefeito Rildo Leonardi
descreveu como 'encantado' com
a ornamentação que foi colocada
na Praça para o Natal. “É um dos
anos em que a praça ficou mais
bonita. A gente faz com muito
carinho, com muito amor, para
que possamos aproveitar com
nossas famílias este tempo de
Natal, que é tão importante para
todo mundo. É importante que

Igreja Evangélica e parceiros
fazem distribuição de cestas

Programação natalina encantou durante 22 dias
a gente lembre o significado tão
lindo do natal, que é o nascimento
de Jesus”, disse Leonardi.
Ainda no dia 1° de dezembro,
um concerto da banda Escola José
da Cruz Machado, apresentação
dos alunos do Departamento de
Cultura e a chegada do Papai Noel
marcaram a abertura do evento,
que lotou a Praça Leopoldo
Mercer.
Nos dias 11 e 12 de dezembro, a magia do natal chegou até
os distritos de Caetano Mendes e
Alto do Amparo. Dando continui-

dade a programação especial preparada pela Prefeitura, as crianças das localidades receberam a
visita do Papai Noel e presentes
especiais. Eles também puderam
conferir apresentações culturais
montadas pelas escolas.
A mãe do Aluno Mateus de
Lima, do primeiro ano da Escola
Municipal David Ferdermann,
Lucimara de Lima, aproveitou
com o filho as apresentações e
teceu elogios. “Achei muito bom,
incentiva bastante os alunos com
as apresentações. Meu filho

estava ansioso, chegava em casa
e ficava perguntando quando
iríamos”, relatou.
Mateus, por sua vez, já ficou
encantado com o Papai Noel e
com o brinquedo que ele ganhou.
“Eu achei muito bom o brinquedo e adorei ver o Papai Noel”,
afirmou.
A programação do Natal Sonho Iluminado encerrou com a
última cantata apresentada no dia
22 e também com a distribuição
de presentes para as crianças da
sede.

A solidariedade costuma
ganhar mais espaço ao longo
do período que antecede o
Natal, até mesmo entre os
que já estão acostumados
a estender a mão. Algumas
ações, inspiradas nesse espírito único, que é vivido durante a festa natalina, fazem
a diferença no dia a dia das
pessoas.
Neste último final de semana, por exemplo, membros
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, juntamente
com parceiros do município,
fizeram a entrega de 48 cestas de Natal, a distribuição
de mais de 1.500 pacotes
de doces e de 400 brinquedos, para famílias e crianças
de mais de 14 bairros de
Castro.
A ação começou na sextafeira (20), quando segundo
o evangelista Eliel Vieira,
aconteceu sua primeira etapa.
Nesse dia foram entregues as
cestas, a famílias que foram
até o barracão da Igreja para
fazer a retirada. “Esta parte
da ação desenvolvemos em
parceria com a Cooperativa
Sicredi, que fez a arrecadação
de cestas e passou a maior
parte delas para a Associação
Betel. Vieram pessoas de dez
bairros diferentes da cidade, e

participou toda a equipe da Sicredi e diretores”, descreve.
A segunda etapa da ação,
que contou com novas parcerias, como o Cenaic, Senac e
H. Basílio Ótica, foi realizada
no domingo (22). A equipe
da Igreja e os parceiros percorreram diversos bairros
fazendo a distribuição dos
doces e de bolas. “Cerca
de 50 pessoas participaram
dessa carreata, passando
pelos bairros. Parávamos em
alguns pontos, onde realizamos pregação ou em igrejas,
e os pastores de cada congregação ia reunindo as crianças
em cada bairro. É importante
salientar que essas crianças
são das comunidades, e não
da Igreja” explica o evangelista.
Na segunda-feira (23),
Eliel Vieira conversou com
a reportagem, e falou sobre
a importância desse tipo de
ação. “Para mim isso representa muito, eu entendo
que devemos fazer o bem,
indiferente de para quem. A
solidariedade é uma das grandes virtudes do ser humano,
e nos possibilita fazer este
tipo de serviço. Nós vivemos
momentos maravilhosos com
essas pessoas, aquele pouco
que a gente pode fazer, às vezes contribui muito para que
o próximo tenha um dia, um
momento melhor”, finaliza.

Iluminação natalina enfeita praças de Palmeira
Palmeira - O encanto do Natal,
época mais mágica e festiva do ano,
pode ser apreciado pelas principais
praças e ruas de Palmeira. A Prefeitura Municipal realizou o acendimento
das luzes natalinas no dia 10 de
dezembro e desde então o colorido
tomou conta de importantes locais do
município, com o objetivo de reviver
as tradições de Natal, difundir o espirito fraternal, de respeito, amor ao
próximo, incentivar a cultura popular,
além de tornar a cidade mais bela.
O primeiro local a receber
iluminação natalina foi a Praça
Marechal Floriano Peixoto, que ga-

nhou portais, grandes pinheirinhos
iluminados e suas árvores foram
enfeitadas, assim como iluminação
na fonte central, no coreto e na
fachada do Palácio da Viscondessa
Querubina Rosa Marcondes de Sá,
sede da Prefeitura.
O segundo ponto decorado foi a
rua Conceição, que recebeu iluminação em suas palmeiras. Já a praça
do Getúlio Vargas também teve
suas árvores iluminadas, ganhando
adereços e a Capela do Senhor Bom
Jesus foi iluminada. O quarto local
foi a Praça Manoel Ribas, na qual
as árvores foram iluminadas com

decoração natalina.
Para o prefeito Edir Havrechaki, as decorações, além de
trazer mais alegria e contagiar a
população, também colaboram
com o comércio local. “Os enfeites natalinos, as luzes, a decoração em geral, ajudam a aflorar nas
pessoas o espírito festivo desta
época. Todo esse clima favorece
o comércio, pois as pessoas saem
mais às ruas e, com isso, esperamos que o palmeirense gaste
seu dinheiro na cidade, evitando
buscar outros centros comerciais
em cidades maiores, visto que o

Natal é a principal data para o comércio e movimenta muitos setores
da economia”, comentou.
Já o secretário municipal de
Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas,
Waldir Joanassi Filho, destaca a
iluminação natalina ajuda a elevar
o espírito natalino dos palmeirenses. “É um momento especial,
de celebração, onde podemos
ver a união do povo e a integração. Vemos as famílias em maior
quantidade e frequência nas ruas
e praças desfrutando dessa época
especial”, disse.

Divulgação
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renovação da fé a cada ano

Padre Alvaro fala sobre o Natal
Divulgação / Luana Dias

Sentido de
renovação
proposto
pelo Natal
é descrito
por padre
Luana Dias
Especial para Página Um News
O período do Natal vem se
tornando cada vez mais sinônimo de correria, aumento nas
vendas, no movimento das estradas, no consumo das famílias, e em geral, um tempo em
que as pessoas estão cansadas
e cheias de compromissos,
às vezes vagos, e sem muito
sentido. Passado o dia 25 de
dezembro, para algumas pessoas resta apenas a ressaca,
para outras, a fatura do cartão
de crédito e a canseira física
e emocional, de quem passou
um mês inteiro correndo atrás
dos presentes, fazendo faxina
na casa, comprando roupas
novas, e se dedicando às
mais variadas necessidades
materiais.
Esta é uma realidade percebida em pessoas de todas
as idades, classes sociais e
religiões. Sobre a essência da
celebração do Natal, e sobre a
possibilidade de a data ser uma

Padre Alvaro Nortok explica que Natal é celebrar o Menino Jesus

oportunidade de vivência mais
espiritual e menos material, a
reportagem conversou com o
padre Alvaro Nortok, da Igreja
Matriz de Sant’Ana.
Ele explicou que para os
cristãos o Natal é a experiência
de celebrar o Menino Jesus, e
o ensejo de viver algo novo,
inclusive, de se tornar melhor
e de se renovar. “Essa celebração é preparada no tempo do
advento, para nós católicos,
durante quatro semanas, para
esperar algo que mudou toda a

história humana, porque existe
o antes e o depois de Cristo.
Então a experiência do Menino
Jesus é o desejo de Deus para
que o homem fosse salvo, ou
seja, para que o homem encontrasse a sua felicidade, em
Deus e também com os seres
humanos. Em Jesus, Deus
resgatou o gênero humano do
pecado original, para uma vida
nova, por isso que o Natal é
um tempo que as coisas saem
da escuridão, tudo, seja a fé,
o caminho da vida, as nossas

atitudes, e talvez até nossos
pecados, nossas falhas, elas
saem da escuridão e enxergam
uma nova luz. Todos os anos
é algo novo, porque eu como
ser humano tambem estou em
transformação, e o Natal vem
para dar um novo sentido para
isso tudo, e para que eu possa
olhar para mim mesmo e também vendo essa renovação, eu
preciso olhar para o novo de
Deus na minha vida, mas saber
que também eu sou novo, de
alguma forma”, destaca.
De acordo com o padre,
o Natal também pode ser um
tempo de renovação para os
agnósticos, ateus ou para os
não cristãos. “O Natal é uma
novidade que atinge o coração do ser humano, por isso
que as pessoas ficam mais
solidárias, mais fraternas, eu
posso não ser católico, posso
nem ser cristão, e mesmo
assim perceber nesse tempo
algo que me ajude a melhorar
como ser humano. Pode ser
o desejo de ser justo, de ter
paz no coração, de amar as
pessoas sem querer nada em
troca, de doar a vida pelos
outros, e isso todo ser humano é chamado a fazer. Todos
nós podemos olhar para uma
criança que está num hospital,
lutando contra um câncer, ou
sofrendo abandono, e desejar
que ela não passe o Natal
sozinha, olhar para um jovem

que passa por dificuldades,
que enfrenta problemas com
drogas, que não tem amor
próprio, ou sofre com o preconceito, por exemplo, e doar
carinho e atenção. Eu posso
ser novo, ser melhor, mas isso
precisa vir de dentro, independente de ter a fé crista, podemos sempre acreditar que
o ser humano pode ser novo
e melhor a cada dia, o amor
é algo universal, que brota do
coração com atitudes novas”,
ressalta padre Alvaro.
O sacerdote também falou
sobre o consumismo, que está
cada vez mais associado ao
Natal. “Essa novidade do Natal não passa pelo que a gente
tem, e sim pelo que a gente
é. Mesmo assim o desejo de
grandes presentes ainda é
muito forte, mas é preciso se
perguntar: como eu estou nesse Natal? Como estou vivendo
o Natal de Jesus? Talvez as
coisas do mundo e materiais
me dêem uma alegria passageira de fora para dentro, mas
o Natal, esse que quer dizer
nascimento, ele é algo novo,
que deve brotar de dentro do
coração. Por isso no dia 25
vamos ser como aqueles pastores que foram conduzidos
pela pequena estrela, para
adorar o Menino, se ajoelhar
diante dele, e perceber lá, o
amor de Deus, que impele
amar os irmãos”, finaliza.

EM CASTRO

Reis Magos
repetem tradição
Luciana Westphal
Especial para Página Um News
"Vamos a Belém, que não fique
ninguém. Vamos ver Maria, o filho
que tem", diz o mais tradicional dos
cânticos entoados pelos três reis
magos, os músicos e cantores em
frente a casas do Centro e do interior de Castro. O cortejo castrense
da Folia de Reis é um dos mais antigos do estado, realizado na cidade
desde 1912. Por meio dele, os reis
Baltazar, Melquior e Gaspar anunciam, mais uma vez, o nascimento
de Jesus, a quem presentearam com
ouro, mirra e incenso, segundo a
tradição cristã.
Estamos na edição de natal, então temos a obrigação de falar sobre
a Folia dos Reis, que acontecerá
em Castro nos dias cinco e seis de
janeiro, descreve a coordenadora
geral Nilcéia Zens
Apesar de manter viva a tradição,
o grupo atual luta para manter a mística da festa, ameaçada pela falta de
interesse do público e também dos
jovens. Os próprios reis magos têm
saudades de quando a festa era mais
popular. Marcos René Marques que
vive Baltazar, conta que suas pernas
"amoleceram" quando ele se deu
conta da multidão que o aguardava
há 30 anos, quando o cortejo também ia a Piraí do Sul, cidade vizinha.
Para o povo, eles eram os próprios
reis magos.relembra.
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nove empresas participam nesse ano

Vitrine enfeitada concorre a prêmios
Divulgação / Luana Dias

Serão
premiadas
as três vitrines
mais bem
decoradas
Da Assessoria
Em janeiro serão anunciados os nomes das empresas
vencedoras do concurso ‘Qual
vitrine vai deixar o Papai Noel
de boca aberta?’. A ação é
desenvolvida pela Associação
Comercial e Empresarial de
Castro (Acecastro) e está em
sua segunda edição. Ao todo
nove empresários castrenses,
associados da Acecastro, estão
participando.
Serão eleitas as três vitrines que estiverem melhor
decoradas, entre os dias 6 e
24 de dezembro, sendo que os
critérios a serem avaliados são
a criatividade, originalidade,

Criatividade e originalidade serão avaliadas na decoração

decoração e iluminação.
Como o concurso será definido somente a partir do resultado da decoração na vitrine
de cada estabelecimento, é
fundamental que o empresário
participante mantenha as vitrines bem decoradas e organizadas ao longo de todo período
da competição. Além disso, a

visita da equipe responsável pela
avaliação das lojas participantes
já está ocorrendo, e sem prévia
comunicação.
O propósito do concurso é
estimular a criatividade entre os
empresários castrenses, para que
os estabelecimentos comerciais
da cidade se fortaleçam nas
tradições natalinas, deixando a

cidade mais bonita para as festividades de final de ano. Com
base nessa proposta é que André
Kugler Zan, um dos participantes
do concurso, se inspirou para
preparar a vitrine da Papelaria
da família. Ele optou por livros,
um presépio em MDF, luzes e
itens retirados da natureza, que
deram à decoração um ar bas-

tante rústico. “Nós queríamos
resgatar o verdadeiro espírito
natalino, inserindo o presépio,
que representa a essência do
Natal, e com algo mais rústico e
diferente”, explica.
André conta que o que os
motivou a participarem do concurso das vitrines não foi apenas
a possibilidade de ganharem
um dos prêmios ofertados, mas
sim a chance de resgatarem a
tradição de decorar os ambientes comerciais para o Natal,
podendo também inspirar outras
pessoas. Segundo ele, a vitrine
tem chamado a atenção, inclusive, atraído mais clientes, já que
muitos param para admirar, e
acabam entrando.
O participante também explicou à reportagem que sua família
já entrou em outros concursos
semelhantes, e que a ideia da
Associação Comercial, de fazê-lo
no formato atual, foi uma notícia
aprovada por eles. “Foi bem
interessante a ideia da Acecastro
de promover essa campanha, torcemos para que ela continue a ser

desenvolvida, para que as vitrines
não tenham só a finalidade de
vender e de promover um produto, mas também possam passar
uma mensagem”, finaliza.
Premiação
As empresas participantes
desta edição são a Loja Modas
Pop, Calçados Catarinense,
Casa Gerson, Eny Baby, Meire
Semijoias e Presentes, Play
Back, Ótica Prisma, Loja Eny e
Kugler Livraria e Papelaria.
Serão premiados três estabelecimentos que obtiverem as
maiores pontuações nos critérios
de avaliação. O primeiro colocado irá ganhar uma viagem com
direito a acompanhante para a
Ilha do Mel, oferecida pela GPK
Operadora de Turismo e Acecastrro. Para o segundo lugar está
reservado um capacho personalizado Kapazi, oferecido pela
PLIC Comunicação e Marketing;
e quem ficar com o terceiro lugar
irá ganhar um vale de 200 reais
em combustível, também oferecido pela Acecastro.

