02

ESPECIAL DE NATAL

EDITORIAL

O real sentido do Natal

O

para trás as ofensas, perdoar e pedir perdão.
Natal se aproxima e com ele toda aquela
Para quem perdeu, o Natal será o momento para
energia e clima de festa. Depois do mundo
ter passado por praticamente dois anos de
fechar os olhos e trazer na memória as boas lembranças que foram deixadas. Por mais que o corapandemia, o Natal deste ano mais do nunca terá o
seu real significado, que é recomeço e esperança.
ção aperte de saudade, o sentimento não deve ser
É hora de festejar e saudar
de tristeza, pois neste instante
você deverá sentir-se envolto
a vida. Agradecer e brindar a
“Que depois de tantas
dádiva de ter chegado ao final
em um grande abraço.
Que depois de tantas difide mais um ano.
dificuldades, o Natal volte
culdades, o Natal volte a ter o
Para muitas famílias, este
será um Natal difícil, afinal a a ter o sentido primordial, sentido primordial, que é estar
Covid-19 causou muitas per- que é estar com a família e com a família e com amigos
verdadeiros.
das e lugares na mesa da Ceia
O que define o Natal,
estarão vazios. É triste falar com amigos verdadeiros”
disso em editorial de Natal,
não é a mesa farta no dia
24, não é o amigo secreto e nem a carne assada
mas não há como ignorarmos tudo o que passamos
para chegar a esta data.
no almoço do dia 25. O que realmente dá sentido ao Natal é a companhia e o sentimento de
Para quem passou ileso ao vírus e não
ser amado e poder estar com aqueles que ama.
perdeu ninguém próximo, é chegado o moFeliz Natal!
mento de esquecer mesquinhezas, deixar
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Você conhece a
origem do Papai Noel?

N

ão temos como contar a
origem do bom velhinho
sem antes falar do surgimento do Natal. Poucos sabem,
mas a história desta data começa, a pelo menos 7 mil anos antes
do nascimento de Jesus. A comemoração neste período do ano
é tão antiga quanto a civilização
humana e tem um motivo bem
prático: celebrar o solstício de inverno (natalis invicti Solis), a noite
mais longa do ano no hemisfério
norte, que acontece no final de
dezembro. Dessa madrugada em
diante, o sol fica cada vez mais
tempo no céu, até o auge do verão. É o ponto de virada das trevas para luz: o “renascimento” do
Sol. A festividade foi ressignificada pela Igreja Católica no século
III para estimular a conversão dos
povos pagãos sob o domínio do
Império Romano e então passou
a comemorar o nascimento de
Jesus de Nazaré.
E assim seguindo a tradição
dos nossos antepassados, todo
fim de ano, além de celebrarmos
o nascimento do menino Jesus,
também esperamos ansiosos
pela chegada do nosso querido
Noel. Tendo muitos nomes ao redor do mundo, como Santa Claus
nos Estados Unidos, uma adaptação de Sinter Klass, como ele
é chamado em holandês, o Papai Noel, como conhecemos em
português, é assim, pois tem suas
raízes na língua francesa, em que
Noël significa Natal.
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Reprodução

Papai Noel

Sabe aquele velhinho barrigudo, de cabelos e barba grisalhos,
vestindo sua roupa vermelha e
carregando seu saco de presentes? Então, ele está bem longe da
aparência real das pessoas que
originaram o Papai Noel. Tanto
ele quanto o Natal, possuem muitas histórias sobre suas origens,
desde o Velho Inverno, até a mais
conhecida de todas, a do bispo
São Nicolau.
Dentre os diversos contos
existentes, o mais antigo é o do
Velho Inverno. Por volta do século IV, na Europa, havia a história
do Velho Inverno, um senhor de
idade, trajado com peles de animais que andava pelo continente
pedindo ajuda àqueles que via.
As pessoas acreditavam que,
se dessem o que comer e beber
para ele, o frio seria menos rigoroso naquele inverno e logo a
colheita do próximo ano seria em
abundância.
A figura de São Nicolau veio
anos depois do Velho Inverno.
O bispo, que é uma das origens
do nosso Papai Noel, morava na
cidade de Mira, onde hoje se encontra a Turquia, conhecido por
ajudar os mais carentes deixando
moedas perto de suas chaminés,
era considerado o protetor das
crianças. Todo ano em seu aniversário, em meados de dezembro, São Nicolau distribuía presentes para as crianças da cidade
como uma forma de levar alegria

a eles. Com o passar dos anos seu
nome ficou atrelado à história do
velho Noel.
O velhinho rechonchudo, de
barba branca e traje de inverno
vermelho apareceu pela primeira vez na revista norte-americana Harpers Weekly, no ano de
1881. Mas, um tempo depois, já
em 1931, o desenhista Haddon
Sundblom utilizou a imagem em
um comercial da Coca-Cola e
acrescentou um saco de presentes e um gorro. Com peças publicitárias bem-humoradas do Papai
Noel distribuindo presentes ao
redor do mundo, a marca de refrigerantes turbinou suas vendas
e lucrou muito.

PAPAI NOEL

DE LARANJEIRAS
Se quiser visitar o Noel sem ter que ir para o Polo Norte, ele está atendendo
também em Laranjeiras! O nosso querido velhinho Noel está recebendo as famílias
em sua casinha na praça José Nogueira do Amaral até o dia 24, das 19 até as 22h30.
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Dicas incríveis para
arrasar no look de Natal
Alguns looks para
se inspirar

FLAY BOEIRA
Consultora de Imagem
e Personal Stylist

F

Fotos: Reprodução

altando pouco para o Natal, nós mulheres, já vamos
logo a procura por um look
arrasador para usar no dia 25
de dezembro porque sabemos
quanto um visual bacana pode
nos fazer bem e nos deixar muito
mais radiante!
Mesmo que você passe o
natal em casa, a ocasião pede
um visual mais caprichado independente se você vai viajar ou
não, o importante mesmo é estar ao lado de quem você ama e
fazer valer a pena cada instante
deste dia.
Fique deslumbrante e receba
seus convidados da melhor forma
possível.
As produções de Natal são
inúmeras, o que deve ser levado
em consideração na hora da escolha é a sua personalidade, horário e também o tipo de confraternização que você irá.
Já pensou ir com um look glamoroso cheio de brilho em um
churrasco na casa de amigos e
todos lá estiverem com looks casuais? Neste caso opte por uma
produção mais soltinha, confortável e básico assim ficará mais
equilibrado.

O Natal é comemorado
na estação mais gostosa
e quente do ano, o verão,
por isso não dá para usar
roupas pesadas e quentes
prefira algo mais fresquinho
como saia, vestido, calças
e macacão pantacourt são
a tendência do momento e
prometem estar em alta em
eventos informais e também
formais.
O vermelho já se tornou
tradição no natal, a cor é um
clássico e combina para os
mais diferentes estilos de
comemorações.
Para confraternizações
informais escolha algo mais
despojado, com cores mais
quentes que combinam com
o verão. Para confraternizações de empresa o estilo
casual chique cai muito bem
nesse quesito, com saias, calças, vestido leve e macacão.
Se você for convidada para passar o natal no
clube, restaurante ou em um
ambiente mais elegante é
importante pensar bem na
hora de montar o look, ousar
com um toque de elegância é a palavra-chave. Um
vestido com caimento legal
quando combinado com um
salto bonito é uma escolha
certeira, outra opção são as
calças com tecidos mais nobres quando usado com uma
blusa bonita pode se tornar
uma ótima opção.
Lembre-se, as vezes
menos é mais, contenha-se e
evite exageros.

ESPECIAL DE NATAL
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Bom novinho, o
papai-noel moderno
Com 26 anos, há cinco Carlos Henrique Marconi se veste do icônico personagem para alegrar
crianças carentes de Laranjeiras do Sul

E

ssa história de que papai-noel é sinônimo de velhinho
está superada em Laranjeiras do Sul. Na terrinha, está na
moda o “bom novinho”. Um novo
conceito no assunto. Tão amável
e afetuoso como os tradicionais,
Carlos Henrique Marconi, de 26
anos, há cinco se dedica a, no fim
de dezembro, tirar sorrisos de
crianças carentes do município.
Ele, na realidade, trabalha como
vendedor automotivo e motoboy,
Natural de Fazenda Rio Grande, ele vive no Centro-Sul desde
2011. Certo dia, fez uma promessa: se em 2016 tudo corresse
bem em sua vida, distribuiria doces para os pequenos. Promessa
feita, graça recebida, promessa

paga. Ele recebeu apoio dos familiares e, com o tempo, até os
amigos o incentivaram. Um deles,
inclusive, aderiu ao hobby de ser
papai-noel.
“Não faço nada sozinho. Tudo
ocorre em razão das doações, O
que faço é uma maneira gratificante de ver um sorriso de uma
criança carente, que muitas vezes
não tem condições para ganhar
um doce sequer, não de ir ver o
papai-noel no centro da cidade. Assim, passamos dando um
tchauzinho. Uma pequena ação,
que para eles significa tanto.”
Carlos se dispõe a ajudar
quem quer que precise. Pais
que sem fundos para contratar um noel para entregar uma

Fotos: Acervo Pessoal

Carlos Marconi tem 26 anos e faz a alegria
de crianças carentes em Laranjeiras

No dia a dia, Carlos é vendedor
automotivo e motoboy
lembrancinha aos pequenos,
aderem ao bom novinho, que
não decepciona.
“Me dá muita satisfação.
Muitas vezes até os idosos, que
não podem ir ao Centro, ficam
emocionados. É prazeroso. É
tudo simples, mas de bom coração”, diz.
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Ainda dá tempo de fazer
a sua guirlanda natalina

MODO DE FAZER
Fotos: Amanda de Paula

Pensando em resgatar a alegria de enfeitar a
casa, a Assistência Social de Virmond ensinou
como confeccionar de forma simples e barata
Assistência Social de Virmond

Você vai precisar:
• 1 cano de água de 40 cm
• Cola quente
• Festão
• Enfeites
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O curso contou com mais de 50 participantes

P

ara muitas pessoas, uma
das coisas mais gostosas do
Natal é decorar a casa, mas
esta cultura vem se perdendo
com o tempo. Pensando nisto,
no mês de dezembro, a secretaria
de Assistência Social de Virmond
proporcionou um curso de confecção de guirlandas natalinas.
Marliza Granoski, que é primeira-dama e secretária da pasta, falou
que o projeto foi uma ideia pensada com muito carinho e voltada para a população mais carente. “Tivemos em torno de 50
participantes, que aprenderam e
soltaram a criatividade. Todo material usado foi dado pela prefeitura e elas levaram para casa suas
obras”.
Marliza disse que o objetivo
era deixar o Natal mais alegre e
adornado. “Nosso foco era o orçamento, mostrar que nem tudo
precisa ser comprado pronto e na
maioria das vezes sai muito mais
barato fazer, como é o caso da

guirlanda”, explicou a primeira-dama.
Além de enfeitar sua própria
casa com baixo custo, o conhecimento adquirido tornou possível
que as mulheres pudessem vender e ganhar um dinheiro extra,
pois o resultado final é uma linda
peça de artesanato.
“Eu só tenho a agradecer
minha equipe do CRAS: Eritom
Klos, Luciane Furlam, Miro Regmont, Nair Wolicki, Neivair W.
Marcansoni, Natacha Souther,
Sabrina Rosa, Solange Chruscinski, Susana Gulart, Tere Vereta,
Viviane da Costa e Walter Soldateli. Eles estão sempre dispostos
a fazer o que for preciso”.
A equipe da Assistência, fez
exclusivamente para os leitores
do Correio do Povo, um passo a
passo de como fazer uma linda
guirlanda usando enfeitinhos baratos, ou mesmo aproveitando os
que sobraram da decoração da
árvore de Natal.

Primeiramente você precisa prender
o cano em formato circular. Você
pode aproveitar para colocar uma
fita ou um barbante para que seja
possível pendurar. Depois fixe uma
das pontas do festão e enrole até
cobrir todo o aro. Finalize colando a
outra extremidade do festão.
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Depois do aro estar todo coberto, é
hora de usar a criatividade e colar os
enfeites. Lembrando que você pode
usar o que quiser, desde as sobras
da árvore de Natal ou enfeites baratinhos. Você pode utilizar também
pinhas, laços de fitas que você tenha
em casa...

03

Pronto! Você tem um lindo enfeite natalino para alegrar sua casa,
presentear, ou até mesmo vender.
Usando a imaginação é possível
inovar usando festões de cores
diferentes.
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Árvores de Natal criativas
e gastando pouco
Fotos: Reprodução

Com livros
De corda
Com papel de presente
O papel de presente é
uma alternativa diferente
para enfeitar sua casa.
Você vai precisar utilizar
alguns materiais: placa
de isopor, sobras de papel de embrulho, palitos
de sorvete, barbante de
juta, tesoura, cola quente
e botões.
Corte os papéis de
presente e enrole-os
em tubos. Fixe estes
tubos na placa de isopor,
colocando os maiores
na base e os menores
no topo para que forme
um triângulo. Por último,
quebre os palitos de
sorvete, e cubra-os com
barbante colando na
placa embaixo da árvore
para formar um tronco.
Para finalizar enfeite com
os botões de roupa.

Uma outra opção de
árvore de Natal rápida e
barata é a de corda, barbante ou sisal. Estique
em formato de triângulo
e prenda na parede com
pregos nas três pontas,
após preso preencha o
seu interior com enfeites
que possui em casa. Use
a criatividade!

Se você é um amante da
literatura, livros são uma
ótima opção para enfeitar sua casa. Uma ideia
simples é começar empilhando os mais pesados
formando uma base que
fique em formato de
triângulo. Apoie um no
outro intercalando como
se criasse uma trama de
livros, dos maiores até os
menores, e finalize sua
árvore utilizando enfeites
de sua preferência.
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Campanha Natal Solidário: porque
o melhor presente é o amor!
Professora Eronice Ribeiro junta esforços para projeto que arrecadou
mais de R$ 3 mil para levar alegria às crianças

S

onhos e solidariedade são
os sentimentos que se espalham no ar durante o
Natal. Constante no coração das
crianças, que esperam ansiosamente pela data para receber
seus sinceros presentes, cada
imaginação depende de um adulto para alimentá-la. E, como nem
todas as famílias possuem condições de apoiar os pequeninos, a
solidariedade se torna uma fonte
essencial para manter a magia
aquecida.
A solidariedade, por sua vez,
quando praticada em conjunto, é
capaz de movimentar o mundo.
Foi pensando nisto que a professora Eronice Ribeiro elaborou a
segunda edição da Campanha de
Arrecadação de Brinquedos em
Laranjeiras do Sul, que, a partir
de arrecadações financeiras, acumulou mais de R$ 3 mil reais para

a compra de presentes.

Natal Solidário

O Projeto Natal Solidário surgiu no ano passado, no início da
pandemia. “Na época, as crian-

ças estavam afastadas da escola
e decidimos presenteá-las para
que eles se sentissem mais próximas e acolhidas. Como estava
nascendo, conseguimos algo em
torno de 120 brinquedos. NesAcervo Pessoal

Professora Eronice ribeiro junta esforços para projeto que
arrecadou mais de R$ 3 mil para levar alegria às crianças

ESPECIAL DE NATAL
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Acervo Pessoal

Crianças recebem os presentes do
Papai Noel no Projeto Natal Solidário
te ano amadurecemos a ideia,
somamos mais contribuintes e
conseguimos ultrapassar 300
brinquedos. Cada um custou de
R$ 15 à R$ 20 reais”.
A professora explica que todo
mundo já foi criança um dia, o que
já é suficiente para se sensibilizar
a cerca da importância de receber um presente, por mais simples que seja. Citando a música
Natal Todo Dia, do Roupa Nova,
ela prosseguiu: “As crianças ficam
felizes e se sentem amadas. Nessa fase, os velhos amigos irão se
abraçar, os desconhecidos irão se
falar e quem for criança vai olhar
para o céu, fazendo pedido para
o Velho Noel”.

Ela conta ainda que chegou
a pensar que não conseguiria a
quantidade necessária de brinquedos neste ano, mas que se
surpreendeu com as doações,
que vieram de Laranjeiras e de
outras cidades ao redor. “Ficamos muito felizes e agradecemos
a parceria de todos que nos ajudaram. Solidariedade é amor em
movimento, sempre”, ressaltou.

Entrega

As primeiras entregas foram
realizadas na segunda-feira (13),
na escola José Bonifácio. Segundo a professora, na organização e
contagem de brinquedos, sobraram 38, que serão entregues às

crianças pelos bairros da cidade.
Durante o processo de compra de brinquedos, a equipe de
professores anotou os pedidos
das crianças, que escolherem entre boneca, bola ou carro. “Esse
trabalho foi possível graças à
equipe comprometida em fazer o
melhor para os alunos. Ninguém
faz nada sozinho. Juntos somos
mais fortes”, concluiu.

Equipe participante

Organizaram a campanha
Arlete Stefanoski, Wilson Volnei
Sales Inglez, Ivone Zimbro, Clareni Perussulo, Luciana Scabeni de
Mattos, France, Keli e Emidia.
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CAÇA-PALAVRAS

Ache as palavras
relacionadas ao Natal
As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal,
vertical e diagonal, com palavras ao contrário.
ANJOGABRIEL
ARVORE
BALTAZAR
BELEM

CEIA
ESTRELA
GASPAR
GUIRLANDA

INCENSO
JESUS
JOSE
MARIA

MELCHIOR
MIRRA
OURO
PAPAINOEL

PERU
PRESENTE
SINO
VELA
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“O sonho de meu pai era
resgatar o espírito natalino,
sigo nessa missão”
Luis Felipe Balbinoti Lopes quer zelar e espalhar o legado
de Jair Lopes pelo Brasil através das decorações

E

m 1998, Jair Lopes, o Pipo,
então metalúrgico e pintor
em Santa Tereza do Oeste,
se empolgou num concurso local
da casa melhor decorada. O prêmio era uma moto zero quilômetro. Ele uniu forças com a família,
projetou enfeites que atraíram
visitantes de outras cidades e
venceu. Ganhou o veículo e uma
paixão para a vida.
O amor pelas decorações e
pelo espírito natalino passaram
para o filho, Luis Filipe Balbinoti
Lopes. O pai, então, lançava-se
sobre isopores, ferros e madeiras como artesão. Não conseguia
consolidar o negócio diante de
questões financeiras e burocráticas, mas virou a página com a
ajuda de Luis.

Quando prestava serviços
para uma empresa do ramo, em
2015, Jair descobriu um câncer. O
tratamento foi intenso, mas ainda
havia motivação para realizar o
grande sonho: criar com o filho
uma empresa de decorações.
O sócio foi vencido neste
ano, após um mês de internamento por Covid-19, doença que
foi superada, mas que abriu precedentes para que o câncer avançasse. No primeiro Natal sem o
companheiro, Luís quer difundir
a Oficina das Artes, obra dele e
do pai, como uma referência no
assunto. Com 28 anos, ele trabalha como comissário de bordo,
mas segue semeando a lavoura
lavrada por Jair.
“Já concretizei alguns proje-

tos. Em Medianeira, construímos
a casa do papai noel, algumas
árvores grandes e também um
trenó”, relata ele, que conta agora
com a parceria dos tios.
“Eu morava em Laranjeiras,
mudei em 2021, pois tínhamos
combinado de montar a empresa
em Santa Tereza, onde tudo começou.”
Durante seis anos, a batalha
contra o câncer foi enfrentada
tendo como inspiração o Natal.
Período em que a humanidade
tem mais fé, em que ama o seu
semelhante e na qual inspira confiança por um mundo melhor.
Espalhar o espírito natalino era o
sonho de Jair Lopes. Essa missão
não foi concluída. Quem dá prosseguimento a ela é Luis Felipe.

ESPECIAL DE NATAL
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Luis Felipe e
Jair Lopes: pai
e filho, juntos
em sintonia
com o Natal
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Fotos: Reprodução

Símbolos do Natal e
seus significados
Árvore
De acordo com os registros históricos, a primeira árvore de Natal
surgiu na Europa no século XVI.
Mas, ela só se tornou tradição a
partir do século XVII com Martinho Lutero, na Alemanha.
Depois disso, foi no século XIX
que esse símbolo natalino se espalhou pelo mundo.
Acontece que, antes da cristia-

nização do Natal, as árvores já
costumavam ser enfeitadas com
outro propósito: o de comemorar
a chegada do inverno.
A árvore é, por tradição, um pinheiro. Isso porque o pinheiro é a
única árvore que consegue manter suas folhas mesmo no frio
intenso. Assim, simboliza vida e
esperança.

Estrela
A estrela de Natal foi aquela que
indicou aos reis magos onde Jesus
estava, pois queriam adorá-lo.
Seguindo a estrela os magos puderam encontrar o Menino, que
tinha nascido em Belém, daí ela

ser conhecida também como Estrela de Belém.
Além de ter sinalizado o caminho
que levava ao Menino, a estrela
representa o próprio Jesus, que
nasceu para guiar a humanidade.

ESPECIAL DE NATAL

Anjo

Guirlanda

Os anjos representam a figura de
Gabriel, o anjo que anunciou à
Maria que ela daria à luz a Jesus.
Por isso, eles são tão importantes
nas ornamentações de Natal. Tal
como Gabriel, os anjos, que exercem o papel de mensageiros de
Deus, anunciam ao povo o nascimento de Jesus.
Não é para menos que o anjo é
um dos maiores portadores da
alegria dessa época natalina.

As guirlandas remontam à antiguidade e surgiram em Roma.
Elas são um sinal de boas-vindas
para quem nos visita nessa época
festiva. É por isso que é tradição
pendurá-las na porta principal
das casas.
Inicialmente um símbolo pagão,
a guirlanda passou a ser utilizada
pela igreja com a adaptação de
velas, donde surgiu a coroa do
Advento.

Vela

Presentes de
Natal

Diz-se que, na Alemanha, um senhor costumava colocar velas na
sua janela para iluminar o caminho
dos viajantes.
Assim, as velas natalinas assumem
o papel de representar a luz que
o nascimento de Jesus traz para a
vida das pessoas, porque ele veio
para dissipar as trevas, a escuridão.
Assim, velas acesas na noite de
Natal revelam a presença de Cristo naquele ambiente, além do que
representam a fé.

Para muitos, especialmente para
as crianças, Natal é sinônimo de
presentes. Mas, como o hábito de
trocar presentes surgiu?
Bem, esse é um costume que se
relaciona com os Reis Magos,
os quais levaram a Jesus ouro,
incenso e mirra, cada qual com
um significado próprio: o ouro
simboliza a realeza; o incenso, a
divindade; e a mirra, os aspectos
humanos de Jesus.
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Sino

O sino de Natal é o símbolo que
representa o anúncio do nascimento de Jesus. Isso porque,
além de sinalizar as horas, o toque dos sinos avisa as pessoas
para se reunir para um acontecimento.
Usados na decoração das árvores
e das portas, os sinos também
são lembrados nas músicas natalinas. A mais conhecida é “Bate o
sino”.

Bolas

As bolas que decoram principalmente a árvore de Natal representam os frutos das árvores.
Inicialmente as frutas serviam de
decoração e eram comidas pelas
crianças. De acordo com a lenda,
quando em um ano não havia frutas, um artesão fez bolas de vidro
para as imitar.
Em decorrência da beleza da sua
arte, as bolas acabaram se tornando uma tradição e um elemento decorativo que não pode
faltar no Natal.
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Peru

O peru é um dos pratos mais requisitados para a ceia de Natal e
que representa fartura.
A tradição de comer peru vem
dos Estados Unidos, onde a ave
é um prato típico do Dia de Ação
de Graças, também chamado de
Turkey Day (Dia do peru, em português). Isso porque são cerca de
50 milhões os perus consumidos
nessa data.
O Dia de Ação de Graças, muito
comemorado nos Estados Unidos, surgiu em 1621 para comemorar e, principalmente, agradecer a fartura das colheitas. Desde
o início, o peru era servido nessa
festa.

Cartões de Natal

Os cartões de Natal surgem
como símbolo na medida em que
enviar postais com uma mensagem bonita nessa quadra festiva
tornou-se uma tradição entre família, amigos e clientes.
Isso porque, o espírito de alegria,
agradecimento e partilha invade
os corações, fazendo com que
as pessoas troquem mensagens
nessa época do ano.
O primeiro cartão de Natal foi
feito pelo pintor John Callcott
Horsley a pedido de Sir Henry
Cole, um funcionário público inglês que, na altura, estava muito
ocupado para escrever cartas
com desejos de boas festas.

Ceia

E já que estamos falando em comida, por que não destacar a simbologia da ceia de Natal?
Mais do que um jantar recheado
de coisas apetitosas, a ceia representa a confraternização e união
das famílias.
O costume de reunir os amigos e familiares à volta da mesa
para comemorar o nascimento
de Jesus vem da Europa, onde
as pessoas abriam as portas das
suas casas para receber viajantes
e oferecer-lhes uma refeição na
véspera de Natal.
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O que fazer com as sobras da Ceia?
SALADA DE MACARRÃO COM PERU

Fotos: Reprodução

Ingredientes
250 g de macarrão penne ou
parafuso
200 g de peito de peru picado
1 maço de brócolis
2 tomates sem pele e sem
sementes

1 pimentão verde cortado em
tiras
1 cenoura ralada
Azeitona picada a gosto
Alface americana
Rúcula

Modo de preparo
Cozinhe o macarrão em água e sal até ficar al dente e regue um
pouco de azeite. Corte as flores do brócolis e cozinhe no vapor
com uma pitada de sal. Reserve. Para retirar a pele do tomate faça
um corte em cruz na parte de baixo do tomate. Coloque-o em
água fervente por 2 minutos e depois jogue em água com gelo
por mais 2 minutos. A pele sairá facilmente. Corte os tomates e o
pimentão em tiras e reserve. Em uma vasilha junte a massa, o peite de peru, o brócolis, os tomates, o pimentão, os ovos, a cenoura
e as azeitonas. Acrescente o molho da sua
preferência e misture bem para
que incorpore bem a todos
os ingredientes. Em uma
saladeira arrume as
folhas de alface e
rúcula e coloque
a salada por cima.
Mantenha na geladeira até servir.

BOLINHO DE ARROZ
E PERU
Ingredientes
2 xícaras de chá de arroz
cozido
2 ovos
1 xícara de chá de queijo
tipo parmesão ralado
1 xícara de chá de peru
desfiado
½ xícara de chá de cheiro
verde picado
½ xícara de chá de cebola
picada e refogada
Sal a gosto
Óleo, o suficiente para fritar
Modo de preparo
Misture bem em uma tigela
o arroz, os ovos, o queijo, o
cheiro verde, o peru, a cebola e o sal. Molde os bolinhos
e frite-os no óleo quente
até que fiquem dourados.
Coloque-os sobre papel absorvente para escorrer
o excesso de
gordura e
sirva.
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SALPICÃO DE PERU
Ingredientes
2 xícaras (chá) de batata descascada em cubos
1 maçã verde sem sementes
picada
2 colheres (sopa) de suco de
limão
1 xícara (chá) de sobras de
chester picado

1 xícara (chá) de talo de salsão
em cubos
1 cenoura ralada
1/3 de xícara (chá) de uva-passa
1 xícara (chá) de maionese
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Cenoura ralada e azeitonas
verdes inteiras para decorar

Modo de preparo
Cozinhe a batata no vapor por 10 minutos ou até ficar al dente e
despeje em uma vasilha. Regue a maça com o suco de limão. Despeje na vasilha junto com a batata, acrescente o chester, o salsão,
a cenoura, a uva-passa, a maionese e tempere com sal e pimenta
a gosto. Misture com uma colher, tampe e leve à geladeira por 2
horas. Despeje em uma travessa, decore com cenoura e azeitonas
e sirva.
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PUDIM DE
PANETONE
Ingredientes
500ml de leite
500ml de creme de leite
fresco
170g de açúcar
4 ovos
1 panettone
Raspa de laranja a gosto
1 vagem de baunilha
Açúcar de confeiteiro para
polvilhar a gosto
Frutas cristalizadas
Modo de preparo
Misturar os ingredientes,
batendo levemente. Cortar o
panettone em fatias e mergulhar no creme e arrumá-las
em camadas. Alterne entre as
camadas um pouco do creme.
Polvilhe com açúcar de confeiteiro e leve ao forno por
aproximadamente
40 minutos.
Desenforme
e cubra com
frutas cristalizadas.
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Fotos: Reprodução

Filmes de Natal para você
curtir ao lado da família

Menores
Desacompanhados
(2006)

O Grinch (2000 e 2018)
O Grinch (Jim Carey) é uma criatura verde que odeia o Natal, ele então
resolve criar um plano para impedir que os habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam comemorar a data festiva. Na véspera do
grande dia, seu plano é roubar das pessoas tudo que tenha ligação com
o natal, até que a menina Cindy Lou Quem resolve ficar amiga dele. O
sucesso deste filme de Natal para crianças foi tanto ao longo dos anos
que, em 2018, foi lançada animação em 3D da mesma história. O filme
em animação, por exemplo, pode ser mais atrativo para crianças menores, de zero até três anos de idade.

Os Fantasmas de Scrooge (2009)
Neste filme, o Natal se aproxima e, como sempre, Ebenezer Scrooge
mantém seu desprezo pela data. Milionário e muito mesquinho, ele só
pensa em dinheiro e não dá espaço para a emoção em seu coração,
maltratando Bob Cratchit, seu fiel assistente, e ignorando seu sobrinho
Fred. Com a morte de seu sócio, Ebenezer recebe a visita de três fantasmas do Natal: do passado, do presente e do futuro. Cada um deles,
levará o velho ranzinza para uma viagem que o ajudará a refletir melhor
sobre sua vida passada e a escolha que fará para o futuro.

Uma inesperada nevasca na véspera do Natal obriga o fechamento de um aeroporto, prejudicando os planos de todos os
passageiros. Entre eles estão os
irmãos Spencer Katherine, que
aguardam na Área Especial para
Menores
Desacompanhados.
Cansado de esperar, Spencer decide deixar o local em que estão.
Ele lidera então um grupo que
conta ainda com a rica e mimada
Grace, a estranha Donna, o gênio
Charlie e o fanático por quadrinhos Timothy.

A Origem dos
Guardiões (2012)
As crianças do mundo inteiro são
protegidas por um seleto grupo
de guardiões. São eles que garantem a inocência e as lendas
infantis. Mas um espírito maligno, o Breu, pretende transformar
todos os sonhos em pesadelo,
despertando medo em todas as
crianças.
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O Expresso Polar (2004)

Klaus (2019)

Um clássico dos anos 2000. Na véspera de natal, um garoto que não
acredita mais no Papai Noel, está acordado a espera por algo que faça
a sua crença na figura natalina voltar. De repente ele ouve um grande
barulho, vindo de fora de sua casa. Ao olhar pela janela, vê um trem
preto, brilhante e barulhento parado bem em frente à sua casa. Saindo
à rua de pijamas depara-se com o condutor do trem, que parece estar
só esperando por ele. Após certa relutância, ele decide seguir viagem e,
no trajeto, conhece outras crianças, cada uma em sua jornada pessoal
para descobrir o que lhe falta para ser completa.

A história gira em torno de Jasper (Rodrigo Santoro), um carteiro que vai trabalhar em uma ilha
gelada do norte, quando conhece
Klaus (Daniel Boaventura), um
lenhador que vive isolado na floresta. Juntos, os dois dão outro
significado para o Natal e transformam todos em volta.

Operação Presente (2011)
Que criança nunca se perguntou como o Papai Noel consegue entregar
todos os presentes em uma noite só? A animação Operação Presente
revela esse segredo. O filme mostra que, todos os anos, uma operação
emocionante e muito moderna é montada no polo norte, para garantir
que nenhuma criança no mundo fique sem o presente de Natal. Mas,
neste ano, uma pequena falha tecnológica ameaça o esquema, e uma
garotinha corre o risco de ficar sem o seu presente.

