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ual o seu significado do

Natal?

Somos tocados por tantos bons sentimentos no final do
uão maravilhoso é ver estampado no rosto de
crianças, jovens, adultos e idosos lindos sorrisos de ano que nesta época é quando mais vemos ações para pasfelicidade pela satisfação de ganhar um presente do Pa- sar um pouco de nossa bondade e alegria para o próximo.
E ao mesmo tempo em que recai sobre nossos ombros
pai Noel no dia de Natal.
os questionamentos de se o nosso ano
Quem presenteia também é prefoi ou não bem aproveitado, deve resenteado. Mas não somente com bens
Natal deveria ser todo
materiais. Seu presente pode ser dar
cair também o pensamento de que
dia. Não com as rotinas
devemos praticar boas ações e comseu ouvido para quem precisa de atenpartilhar bons sentimentos e exemplos
ção. Seu ombro para quem precisa choexageradas e agitadas,
todos os dias de nossa vida.
rar uma perda. Seu abraço para quem
mas com a magia do
Ainda que menor que seja, atos de
precisa de conforto. Seu sorriso para
encontro,
com
a
alegria
de
quem busca motivos para continuar
amor e bondade mostram que mesmo
estar em meio aos amigos,
acordando todos os dias. Um elogio, um
com passos de formiguinha deixamos
na
união
da
família,
na
de viver a globalização da indiferenestímulo.
ça. Mostramos que, em nossa essência,
Esses presentes são os sentimentos
leveza das brincadeiras e
somos bons.
que, de uma forma ou de outra, nos
na partilha do amor com
Natal deveria ser todo dia. Não
invadem na época mais encantada do
conhecidos
ano e dão significado ao Natal.
com as rotinas exageradas e agitae desconhecidos
Amor, confraternização, união, perdas, mas com a magia do encontro,
com a alegria de estar em meio aos
tencimento, perdão, partilha, agradeamigos, na união da família, na levecimento. São tantas palavras para representar o que sentimos com as luzes, cores, elementos, za das brincadeiras e na partilha do amor com conhecidos e desconhecidos
sabores, aromas e imagens natalinas.
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spírito natalino
que traz

paz e felicidade

Por meio da decoração natalina, famílias revivem memórias daqueles
que já se foram e compartilham a alegria vivida com o máximo de
pessoas possível

M

ais do que embelezar as ruas
da cidade, empresas e residências, as luzes e símbolos
natalinos usados na decoração na época mais encantada do ano têm
um outro importante papel: inspirar, unir a
família e trazer ainda mais alegria e mágica
para o Natal.
Para cultivar este sentimento e também
passar a tradição do fim de ano de geração
para geração, é que a rondonense Erci Dulce
Dahmer Bortolon torna há vários anos sua
casa um ponto de referência para estar mais
próximo do bom velhinho.
Milhares de luzes contornam a residência e o bom velhinho, colocado no telhado
e no jardim, ganhou forma pelas mãos da
própria dona da casa.
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CARINHO EM CADA PONTO

O trabalho artesanal de costura não acontece apenas no
Natal. Desde muito jovem, Erci começou fazer crochê e, mais tarde, iniciou uma pequena confecção, que inspirou um dos filhos,
Cristiano, a dar continuidade no empreendimento - hoje um dos
maiores da cidade. “Com o dinheiro do crochê que eu fazia conseguimos comprar a nossa casa em Cascavel. Nós éramos uma
família bastante humilde, não tinha nem energia elétrica, eu fazia
o crochê com lampião. O salário do meu marido dava apenas para
a comida e as necessidades de casa. Com a venda das peças, cada
centavo que eu conseguia eu colocava religiosamente na caderneta de poupança, até que consegui comprar a nossa casa”, assinala
ela, que hoje tem o crochê como um hobby.

MOMENTOS MÁGICOS

Quem começou a tradição de tonar a residência em uma casa quase que de
conto de fadas foi o falecido patriarca da família, Clarindo Carlos Bortolon, há 23
anos. “Naquele primeiro ano, colocamos 25 mil lâmpadas. Em outros anos, fizemos uma casinha do Papai Noel e os pais traziam os presentes para ser entregues
pelas crianças em troca das chupetas e mamadeiras. Era muito lindo”, relembra.
Entretanto, com o falecimento do esposo, o luto e a tristeza pela perda do patriarca desmotivaram a manutenção da tradição. “As pessoas passavam à noite
aqui em frente e eu ouvia alguns dizendo como a casa estava escura, que paramos
de enfeitar por conta do falecimento dele. Aquilo nos trazia muita tristeza”, revela.
Mas foi o incentivo de um dos filhos, Juliano, que fez Erci e sua família retomarem a decoração “com força total” há cerca de dois anos. “Os Papais Noéis que
estão do lado de fora eu mesma costurei as roupas, comprei apenas as máscaras.
Todo ano costuro figuras novas porque eles ficam na área externa e sofrem com a
ação do tempo, mas é um trabalho que eu amo fazer. Também costuro roupinhas para meus netos e crianças, filhos de amigos da família, para tirarem
fotos no Natal”, compartilha.

COMPARTILHANDO AMOR

Arqvuivo pessoal

Alguns dos netos de Erci com as roupinhas de Natal confeccionadas por ela: “Eu amo costurar
as roupinhas para eles. Ficam tão lindos e trazem ainda mais alegria para nossa casa”

Família abre
as portas da
casa para
quem quiser
visitar e tirar
fotos, além
de receber
a paz e
alegria que
emana da
residência
Fotos: Mirely Lins Weirich

Rondonense
Erci Dulce
Dahmer
Bortolon
transforma
a residência
em uma casa
de conto de
fadas
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Com o nascimento dos netos, que hoje
são seis, o Natal também ganhou ainda mais
significado e, além de trazer o espírito natalino para a casa, Erci diz que a decoração da
residência relembra seu Clarindo, que revive
na família por meio da tradição iniciada por
ele. “Eu amo costurar as roupinhas para eles.
Ficam tão lindos e trazem ainda mais alegria
para nossa casa”, diz ela.
Na véspera de Natal, conta a rondonense, uma cena vista todos os domingos se repete na casa, quando os três filhos, Luciano,
Juliano e Cristiano, suas esposas e os filhos
visitam ela e o esposo Romildo. “Todos os
dias eu faço almoço e eles vêm aqui. Algumas vezes falta um ou outro, mas no domingo é certo que todos vêm até nossa casa. Na
ceia de Natal também nos reunimos para
celebrar”, pontua.
Decorar a casa, comenta, é uma satisfação muito grande e ela e sua família sentem
muita alegria. “Queremos compartilhar a
felicidade que temos na nossa família com
o máximo de pessoas possível. Nossa casa
sempre está de portas abertas e as pessoas
vêm aqui para olhar, tirar fotos, nós distribuímos doces para as crianças. Esses momentos trazem ainda mais paz e felicidade”,
finaliza Erci.
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voluntariado

Comunidade rondonense é pautada pela realização
de ações beneficentes especialmente no Natal,
quando muitas levam em conta ensinamentos do
cristianismo e, para os não religiosos, os princípios
da reunião familiar e confraternização

O

Natal é mais do que confraternização e celebração. É inspiração. E quem mostra isso são
várias pessoas da comunidade que, durante
este período, de forma mais acentuada do que nos
outros meses do ano, sentem-se tocadas para fazer o
bem sem olhar a quem.
Marechal Cândido Rondon, na visão dos religiosos André Boffo Mendes, padre da comunidade
católica Maria Mãe da Igreja, e Isaí Hort, pastor da
Igreja de Deus, é marcada por essa característica do
voluntariado.
Não é de hoje que vemos diversos grupos de comunidades religiosas, clubes de serviços, entidades e até
mesmo grupos de amigos trabalhando sem remuneração para ajudar aos que mais precisam.
O motivo por trás dessas boas ações, para eles, é
especialmente pela maior parte da comunidade ser
pautada pelo cristianismo. “A época do Natal, para
nós que somos de maioria cristã, é um período muito
especial. Cada comunidade religiosa, de sua forma, celebra o nascimento de Jesus Cristo. E aqueles que não
são religiosos também são pautados pelos princípios
maiores da reunião familiar, da confraternização”, destaca Mendes.
Na esfera cristã, menciona, a caridade sempre foi
um dos pilares e no Natal o sentimento se intensifica:
as pessoas se mostram mais dispostas, querem fazer
algo de concreto para o próximo. “Não há algo claro
na bíblia que nos ordene a fazer caridade nesse período, entretanto, foram surgindo algumas tradições
baseadas em acontecimentos bíblicos. Quando Jesus
nasceu, por exemplo, os Reis Magos trouxeram presentes, além disso, também há o aspecto de que o Natal

é como se fosse o aniversário de Jesus”, opina Hort.
Biblicamente, comenta o pastor, Jesus coloca
que tudo o que fazemos
ao próximo, fazemos
como se fosse para Ele.
Neste aspecto, uma pessoa que tem sua fé pautada na gratidão a Deus,
que lhe deu Jesus, vindo
para perdoar os pecados
do mundo e trazer paz, tem na ajuda ao próximo uma
forma de retribuir este presente. “O pano de fundo religioso está muito ligado a essas ações”, garante.
Outro aspecto que também pode motivar as pessoas a realizarem ações voluntárias e beneficentes é a
virada do ano, o começo de um novo ciclo. “É o aspecto
de preencher o nosso sentido humano. Papa Francisco
tem uma expressão que diz que o mundo está sendo
consumido pelo indiferentismo. As pessoas estão se
preocupando apenas consigo mesmas ou com seus
mais próximos. O papa coloca isso como a globalização da indiferença: nós vemos o sofrimento do outro,
mas não somos capazes de nos solidarizar. Mas o voluntariado mostra que é possível fazer o contrário. As
pessoas, mesmo que minimamente, que estão comprometidas, mostram que o ser humano é bom na sua
essência. Ele pode estar desacreditado, machucado,
mas na sua essência ele é bom”, pontua Mendes.
Para o padre, os exemplos de voluntariado são
contagiantes e, a cada ano, chegam a novas pessoas e
grupos. A caridade, diz ele, é a espinha dorsal da igreja

O amor, por exemplo, é
algo impossível de se
comprar. É preciso dar,
gastar tempo para amar
o próximo. Mais do que
coisas materiais, essas
pessoas estão carentes
de atenção e carinho

cristã, não apenas da Igreja Católica. “A igreja que não
tem caridade não é igreja de Jesus Cristo. E nós alimentamos essa caridade com a palavra, a inspiração bíblica que dá a razão de ser a tudo isso”, esclarece.
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Fotos:

O VOLUNTARIADO
É NECESSÁRIO?
Uma das ações desenvolvidas no Natal pela Paróquia Maria Mãe da Igreja é a ceia com a família dos
presos da cadeia pública rondonense, realizada em parceria ao Conselho da Comunidade
Por estarmos em uma região considerada privilegiada,
levando em consideração as condições que permitem a
manutenção de uma boa qualidade de vida, o número significativo de ações de caridade que acontecem no Natal podem fazer muitos questionarem se o voluntariado é mesmo
necessário e se há pessoas necessitadas em nossa cidade e
região. “Posso responder com convicção que sim”, garante
Mendes.
Na Paróquia Maria Mãe da Igreja, diz o padre, existem
várias ações beneficentes realizadas por
meio das pastorais
sociais, onde é
possível perceber
realidades
que precisam de
atenção.
Mensalmente, são entre-

gues cerca de 50 cestas básicas e o perfil de quem as recebe
são pessoas que não têm documentação ou informação
para ter acesso aos programas assistenciais, pessoas vindas
do Paraguai, idosos que recebem sua aposentadoria, mas
pagam muito em medicamentos que não são ofertados na
rede pública e, por isso, falta o complemento para alimentação e também pessoas desempregadas, que são auxiliadas
de forma temporária. “Percebemos muita carência nos idosos, que ficam muitas vezes sozinhos e sem assistência. Isso
não por negligência da família, já que geralmente os mais
jovens precisam trabalhar e os mais idosos acabam ficando
sozinhos em casa. Mais do que as necessidades materiais,
eles têm carências até fisiológicas e não têm quem os assista. Os voluntários acabam atendendo essas necessidades
que nem sempre são só espirituais, mas também de integração e de vida das pessoas”, salienta Mendes.
Muitas pessoas também têm por princípio designar a
responsabilidade de ajudar os mais carentes apenas ao Poder Público, o qual, para o padre, tem sim responsabilidade
de garantia de direitos à população, no entanto, não consegue fazer tudo. “O amor, por exemplo, é algo impossível de se
comprar. É preciso dar, gastar tempo para amar o próximo.
Mais do que coisas materiais, essas pessoas estão carentes
de atenção e carinho, por isso precisamos dessas pessoas
dispostas a investir o seu tempo. Quem doa seu tempo se
preocupa em oferecer dignidade aos mais carentes. É
desejar que eles não tenham mais nem menos do que
eu, mas que essas pessoas tenham aquilo que é digno para mim. É aqui que o voluntariado encontra seu
motivo de existir”, salienta o padre.

Pastor da Igreja de Deus, Isaí Hort: “Não há algo
claro na bíblia que nos ordene a fazer caridade
nesse período, entretanto, foram surgindo
algumas tradições baseadas em acontecimentos
bíblicos. Quando Jesus nasceu, por exemplo, os
Reis Magos trouxeram presentes, além disso,
também há o aspecto de que o Natal é
como se fosse o aniversário de Jesus”

PERTENCIMENTO
Para Hort, o sentimento compartilhado pelas pessoas que se dedicam a ações
beneficentes é muito bonito e dá vida a um
dos momentos mais humanos das pessoas,
quando olham para o outro realmente como
seu próximo. “É o sentimento de união, de
pertencimento, de família, de festa... E festa
ninguém comemora sozinho. O fim do ano
traz esse sentimento de quem está realmente comigo, meus familiares, meus amigos.
Por isso, para alguns, o fim de ano é um período duro, porque se deparam que ao longo
da vida não plantaram relacionamentos ou
abandonaram suas famílias e acabam se
confrontando com a solidão”, observa.

Padre da Paróquia Maria Mãe da Igreja, André Boffo Mendes: “O papa cita a globalização da
indiferença: nós vemos o sofrimento do outro, mas não somos capazes de nos solidarizar. Mas
o voluntariado mostra que é possível fazer o contrário. As pessoas, mesmo que minimamente,
que estão comprometidas, mostram que o ser humano é bom na sua essência”
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Orepresenta para você?
que o Natal

P

ara cada um de nós, o Natal
proporciona um sentimento que certamente vai além
somente da história em si,
que é o nascimento de Jesus. Existem
aqueles que consideram o momento
oportuno e ideal para reunir família e
amigos para confraternizar, rir, se reencontrar.
Há os que enxergam a data como
uma oportunidade de reflexão sobre o
ano que passou, para agradecer, perdoar, ressignificar e planejar o futuro.
Neste jornal especial alusivo ao
Natal, o Jornal O Presente quis saber
de algumas pessoas o que este período representa. E para você, significa o
quê?

Empresária Edite Edla Belter, da
Avance Esportes

“O Natal é um momento de repensar
o que ﬁzemos para nós e para os
demais. Pontuar o que podemos
melhorar para nos tornarmos pessoas
melhores e, assim, construirmos um
mundo melhor, com mais paz, amor e
humanidade”

Empresário Flávio Dealmo Koch,
do Escritório Contábil União:
“Não importa se o dia do nascimento de Jesus não foi
dia 25, ou quanto menos em dezembro, mas essa é a data
que os cristãos escolheram para comemorar o Natal. O
que importa é que o nascimento de Jesus é verídico e não
podemos esquecer o verdadeiro sentido do Natal, quando
Deus mandou seu ﬁlho para viver entre nós e ensinar a
maneira de nos reconciliarmos com Ele, confessando Jesus
como nosso único e suﬁciente salvador, confessando e nos
arrependendo dos nossos pecados”

Engenheiro agrônomo Darci Miguel Schmidt, da Agroater:
“O Natal representa momentos de reﬂexão e de alegria, nos quais temos a
oportunidade de confraternizar com os nossos familiares e amigos”

Especial de Natal
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Empresário Eduardo Retamiro,
da Uningá:
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“O Natal tem um signiﬁcado muito
importante na minha vida, pois além
da comemoração do nascimento do
nosso senhor Jesus é também uma data
onde podemos nos reunir em família
e amigos, viver momentos de alegria,
compaixão e fé. Momentos esses em
que podemos matar a saudade de entes
queridos, reatar amizades passadas,
agradecer pelas bênçãos recebidas e,
acima de tudo, comemorar o nascimento
do menino Jesus”

“Natal tem a ver com três
palavras: renascimento, renovação
e gratidão. O renascimento de
Cristo, que é o ﬁlho de Deus;
renovação de nossos sonhos e
desejos para o ano que se inicia;
e gratidão por tudo aquilo que
vivemos e que Deus nos abençoou
no ano que ﬁnda”

Engenheiro eletricista João
Pletsch, da Cercar:
“Natal é momento de
agradecimento, alegria e começo.
Momento de agradecer pelo
ano que está terminando, pelas
conquistas e vitórias alcançadas
durante o ano; de alegria pelas
famílias, pelo nascimento do
menino Jesus; e o começo de algo
novo, de esperança no ano que
está nascendo e que acreditamos
será de grandes realizações”

Empresária Claudia
Wilde Rauber:
“Considero que o Natal é tempo
de renovação, de paz, de pensar
em Jesus Cristo e na família.
É tempo de olharmos para o
próximo. Para quem tem Jesus no
coração, verdadeiramente saberá
da importância desta data”

Fotos: Arquivo pessoal

Empresário Gilson Luckmann,
da GQA Elétricos e Hidráulicos:

Diretor de Inovação e Tecnologia
da Sooro, Helio Alves Garcia:
“Natal é tempo de reﬂetirmos sobre
pessoas, especialmente de lembrarmos
daquelas que são importantes em
nossas vidas. É, também, tempo
de renovação, de revermos o
que foi a nossa vida durante
o ano. É momento magno de
comemorar o nascimento
de Jesus Cristo, o verdadeiro
sentido do Natal. E oportunidade
de encarar os desaﬁos que vão surgir
no novo ano na forma mais adequada possível”

Analista de
marketing da Sicredi
Aliança PR/SP,
Adriane Kappes:
“Natal é momento de
reﬂexão, de estar perto de
quem amamos, de pensar
no próximo. De viver nossos
valores humanos ainda mais”
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s sabores e aromas do

Natal

Das mudanças
de hábitos ao
montar a ceia,
a manutenção
da tradiçaão
de presentear
pessoas queridas
com biscoitos
caseiros:
gastronomia
está ligada
às principais
memórias
afetivas do
Natal

O

que faz você entrar no espírito do Natal? A decoração e as luzes? Os eventos? Os aromas e sabores?
Para muitas pessoas, são essas duas últimas características que trazem as principais lembranças natalinas e
fazem o espírito da data entrar em casa.
Assim como diversas culturas ao redor do mundo, no Natal,
a região Oeste do Paraná é marcada por várias tradições gastronômicas, aqui oriundas principalmente dos colonizadores
europeus e gaúchos. Além de marcar a data, muitos dos costumes também são uma forma de unir a família e compartilhar o
sentimento de pertencimento.
Todavia, com o passar dos anos, a miscigenação de culturas na região e em Marechal Cândido Rondon, motivada pela
abertura de universidades, bem como de empresas que empregam pessoas vindas de outros locais do Brasil, ocasionou a mu-

dança de diversos hábitos, entre eles os relacionados à ceia de
Natal e Ano Novo. “As pessoas também mudaram sua rotina.
A maioria delas trabalha mais, tem o dia mais corrido e menos
tempo para se dedicar à preparação de pratos elaborados que
compõem a mesa”, reflete a chef Vera Donini.
Em busca de atender aos novos paladares, uma nova tendência tem ganhado o mercado local: a do chef em casa.
Vera abriu seu espaço em agosto deste ano, contudo, já
prestava o serviço de chef em casa há alguns anos, para amigos
mais próximos e conhecidos. “Depois que abri a empresa, incorporei o serviço no meu cardápio, que é voltado para a venda de
pratos congelados da linha fit, culinária japonesa e cardápios
temáticos para eventos”, compartilha.
A dinâmica do chef em casa consiste no profissional preparar uma noite primorosa, com ótima comida e serviço per-

Rondonense Fátima Maciel produz biscoitos decorados artesanais: “Os clientes procuram justamente
pelo fato de você presentear com sentimento quando entrega os biscoitos. Eu produzo cada um deles
com muito carinho e amor e quem os recebe consegue sentir este sentimento”

Fotos: Mirely Lins Weirich

O
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sonalizado, na casa do próprio anfitrião. O chef faz tudo: as
compras, a arrumação da mesa, serve os pratos e, no caso de
Vera, até a decoração. “Eu não quis abrir mão de passar o Natal com a minha família neste ano, mas tive procura de clientes em busca do serviço para o Natal já que realizei alguns
eventos de confraternização de fim de ano, que funcionam
da mesma forma”, destaca.
PRATICIDADE
Para o Ano Novo, Vera oferecerá aos clientes a possibilidade de encomendarem alguns pratos elaborados para compor a mesa, como quiches, pernil, costelinha e frango assado.
A profissional garante que o valor investido em um chef
em casa ou na compra de um prato pronto, com bom tempero
e apresentação para abrilhantar o jantar, não é exorbitante,
especialmente quando comparado a liberdade que a pessoa
terá para passar momentos especiais ao lado de quem ama.
“Um pouco mais que você paga, você se libera de passar o
evento todo na cozinha, perder a companhia das pessoas que
estão te visitando e ainda ter que fazer a limpeza do espaço
depois”, frisa.
CEIA TÍPICA
Pelos cursos de especialização e experiência da
chef, o cardápio de pratos típicos e diferenciados
oferecidos aos clientes é bastante variado, indo
do japonês e tailandês ao mexicano.
Em anos anteriores, Vera já atendeu a pedidos para o Ano Novo só com culinária japonesa.
“Acredito que esse novo paladar das pessoas
está crescendo na nossa cidade e região. As pessoas estão fugindo do tradicional churrasco e conhecendo novos sabores e temperos”, analisa.
SEM ESQUECER DA TRADIÇÃO
Mesmo com a mudança no comportamento
dos consumidores, há tradições que nunca são
deixadas para trás.

Uma delas é o costume de produzir bolachas com familiares e presentear pessoas queridas com o quitute. Mais do
que adoçar o paladar, as bolachas são carregadas de carinho,
afeto e boas lembranças.
A rondonense Fátima Maciel produz biscoitos decorados
há 12 anos, tendo como inspiração as receitas da mãe. “No
Natal a minha mãe tinha por hábito fazer um bolo especial,
que não podia faltar, de uma receita de família, a qual eu fui
aprimorando. Ao longo dos anos eu fui mantendo essa tradição, entre outras que haviam na minha família, no Natal e na
Páscoa, mas foi depois do falecimento da minha mãe que eu
fui apresentada aos biscoitos decorados”, compartilha.
Carregada de saudosismo e emoção, Fátima conta que
os biscoitos apareceram para ela em um momento de perda,
apresentando-se como um acalento. Por isso, a memória afetiva que os doces trazem a ela fazem com que a produção dos
biscoitos é o combustível para sua motivação. “Os clientes
procuram justamente pelo fato de você presentear com sentimento quando entrega os biscoitos. Eu produzo cada um
deles com muito carinho e amor e quem os recebe consegue
sentir este sentimento, que é tão importante principalmente
nessa época do ano, ainda mais agora que o mundo está tão
conturbado e estamos perdendo alguns costumes familiares”, observa.
O carinho é transpassado não apenas pela
massa especial e deliciosa e a decoração única,
mas também pela embalagem. Laços e ornamentos dos potes e caixinhas são preparados
um a um com o carinho da profissional. “Meus
clientes não precisam nem ver a etiqueta
para saber que aquele produto é meu. Muitos já reconhecem pelo laço ou a forma
que é apresentada a embalagem”,
detalha, mencionando que
a produção não se restringe à venda em Marechal
Cândido Rondon, muito
pelo contrário: já chega aos quatro cantos do Brasil.
Além da produção de biscoitos, que no
Natal tem dedicação exclusiva
da profissional,
em outros períodos do ano o
cardápio de Fátima contempla doces
tradicionais e da culinária
portuguesa e francesa, bem
como os cursos ministrados
por ela. “Os cursos são a realização de um sonho, em que
eu desejo que as mães continuem
fazendo os biscoitos com as crianças.
E isso realmente tem acontecido”, finaliza Fátima.

Cada detalhe, desde a massa até o laço dos
potes, é feito com carinho, atenção e delicadeza
para entregar muito mais do que biscoitos, mas
também boas memórias e amor
Fotos: Arquivo pessoal

Além dos cardápios serem elaborados
exclusivamente para cada cliente, nos eventos.
Vera também organiza a decoração dos espaços

Chef Vera Donini: “Acredito que esse novo paladar das pessoas está crescendo na nossa cidade e
região. As pessoas estão fugindo do tradicional churrasco e conhecendo novos sabores e temperos”
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nos fogos de ar�ifício

Apesar de abrilhantar a virada do ano, luzes e
principalmente sons emitidos pelos fogos podem
causar danos permanentes à saúde auditiva e
emocional de crianças e animais de estimação

O

show de fogos de artifício tradicional da virada de ano pode deixar
as comemorações ainda mais bonitas e divertidas. Entretanto, as
brilhantes luzes e o estopim dos shows pirotécnicos escondem alguns perigos.
De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), o mau uso dos fogos podem trazer graves consequências à saúde.
Quando ainda estão no chão, os artefatos podem causar acidentes àqueles que manuseiam os fogos, como queimaduras e até amputações de membros. Quando estão no céu, o alerta é para a possibilidade de perda auditiva.
Todo cuidado é pouco para não transformar essa época de confraternização e alegria em dor e sofrimento.
ATENÇÃO AOS PEQUENOS
Apesar das luzes coloridas encantarem as crianças, são os barulhos dos fogos
que podem assustar os pequenos, já que o sistema emocional deles ainda não dá
conta de compreender muito bem algumas informações recebidas.
Frente a drástica mudança sonora no ambiente quando os fogos estouram,
cada criança reage de uma maneira ao medo, mas os sintomas mais comuns são
coração acelerado, suor nas mãos e dificuldade para dormir.
Mais do que isso, o show pirotécnico
pode prejudicar também a saúde
dos pequenos, já que o som forte produzido pelos artefatos
pode causar danos irreparáveis na audição, como perda
auditiva severa, bilateral
temporária e até mesmo
permanente.
O som emitido por
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fogos de artifício podem atingir 150 a 175 decibéis e a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), para adultos, é de não se expor a mais de 140 decibéis de pressão de som. Para as crianças, o recomendável são 120 decibéis.
Além disso, algumas pessoas autistas, não apenas crianças, podem ser excessivamente sensíveis aos sons e ter dificuldade em interpretar a informação sensorial que o cérebro recebe. Por isso, durante a queima de fogos, podem vivenciar
diversas reações intensificadas aos estalos e estouros de fogos, que podem ocasionar medo, susto, desespero, angústia e sobrecarga sensorial.
Os cuidados que os pais devem tomar nas festas de fim de ano para
evitar problemas na saúde auditiva e até emocional das crianças
é mantê-las longe dos fogos - uma tarefa que, em algumas situações, pode ser impossível.
Caso seja inevitável expor a criança aos barulhos, os pais
podem conversar com ela antes das festividades e mostrar vídeos ou fotos dos fogos de artifícios para ambientar o filho no
contexto da comemoração.
Também é importante ficar alerta para comportamentos de
que algo está errado com os pequenos, que geralmente manifestam
no choro o que estão sentindo. O principal sintoma relacionados à audição é o aparecimento de zumbido.
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OS QUE MAIS SOFREM
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Além dos pequenos, quem também sofre muito com o
som e as luzes dos shows pirotécnicos são os pets, principalmente os cachorros.
A médica veterinária Dejenani Sachser explica que o sofrimento dos animais é intenso porque, no caso dos cães, eles
ouvem quase cinco vezes mais do que os humanos. A intensidade do som dos fogos e a intensidade da luz faz com que
muitos se assustem e acabam colocando-se em risco, fugindo
de suas casas, podendo ser atropelados e até mesmo automultilação ou machucando-se ao pular muros e cercas, por
exemplo. “É importante que a pessoa conheça o seu animal
e que, nesta noite, recolha ele para dentro de casa. Feche as
janelas, as cortinas e crie um ambiente agradável para que
ele sofra o mínimo possível”, indica a profissional.
Em casos mais graves, os fogos podem agravar patologias, como doenças cardíacas e epilepsia. No momento de
estresse dos animais, pontua Dejenani, a imunidade
baixa, momento em
que outras doenças
também podem
se desenvolver,
como problemas de pele.
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DICAS
Há situações em que os
tutores do animal preferem
levá-lo até o pet shop para
passar a noite, seja porque
não podem estar junto do
cão ou para trazer mais conforto no momento dos festejos, de forma a preservar a
saúde do animal.
Porém, quando em casa
há várias maneiras de ter
uma festa bonita e evitar
que o pet sofra. “Uma das
melhores dicas é colocar algodão no ouvido para abafar
o som, mas também é possível criar um ambiente mais calmo, com a musicoterapia, por exemplo, que por meio da música em um volume mais
alto, porém confortável ao animal, pode tranquilizar o cão”, detalha Dejenani.
Anteriormente à data, também há tratamentos alternativos que podem auxiliar, como
acupuntura, florais de Bach e homeopatia. “Há
difusores elétricos que podem ser colocados no
ambiente e que não apresentam riscos para a
saúde dos animais”, diz.
Se possível, fique junto do animal e torne
esse momento o mais normal e alegre possível:
dê petiscos, agrados, brinque e evite pegar no
colo. “Os animais absorvem nossos sentimentos,
então se você ficar apreensivo e preocupado
pensando que ele vai sofrer muito, com certeza ele vai sentir. Manter a tranquilidade
e calma são essenciais”, informa a médica
veterinária.
A técnica da faixa, muito disseminada na internet, também pode auxiliar,
entretanto, Dejenani alerta que ela
deve ser colocada da maneira certa
e apenas em animais que permitam
usá-la. “Você precisa conhecer o animal. Se ele não gosta de roupa, dificilmente vai gostar da faixa. É preciso
colocar de forma correta, sem apertar
muito, para que passe um sentimento
de aconchego”, orienta.
DE OLHO NOS BICHANOS
Mesmo sendo os cães os que mais
sofrem com os fogos, os felinos também
se assustam, e muito, com os artefatos.
Contudo, os bichanos são mais astutos

DogHero

Técnica da faixa deve ser colocada da maneira
certa e apenas em animais que permitam, para
que sintam aconchego e não passem por mais uma
situação de estresse
para encontrar esconderijos e se proteger. “É possível colocá-los em uma gaiolinha e cobrir para abafar o som, bem
como em um arranhador que ele goste de dormir”, diz, complementando que “quando não for possível trazer o cão para
dentro de casa, a técnica de cobrir os locais, como o canil,
para abafar som e luzes também é indicada”.
Em casos mais graves, podem ser administrados sedativos para deixar o animal mais tranquilo, todavia, um médico
veterinário deve ser consultado para avaliar cada caso.

Médica veterinária Dejenani Sachser: “Os animais absorvem nossos sentimentos, então se você
ficar apreensivo e preocupado pensando que ele vai sofrer muito, com certeza ele vai sentir. Manter
a tranquilidade e calma é essencial”
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