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O final de mais um ano chega, e com ele 
corremos para comprar presentes, encerrar 
atividades, organizar as ceias em família e 
as férias. É também momento de preparar 
a casa para receber convidados e deixá-los 
à vontade em ambientes decorados em cli-
ma de Natal e Ano-Novo. A decoração da 
casa neste período possui alguns preceitos 
básicos, como a utilização de cores que 
remetem às datas referidas, como os tons 
de vermelho, verde, branco e metalizados 
– estes em alta em 2016. 

Além do que já conhecemos, inovar e 
criar na decoração confere personalidade 
aos seus ambientes. Para começar, é impor-
tante criar uma paleta de cores que serão 
usadas no conjunto da decoração. Desta 
forma, não se tornará uma mistura sem 
sentido, mas sim uma combinação pen-
sada e harmoniosa. Para inovar, aposte na 
utilização de cores em pontos específicos, 
como guardanapos e flores, por exemplo. 
Na dúvida, o menos é sempre mais.

Investir em um aparelho de jantar dife-
renciado é importante e dará elegância à 
ceia. Uma mesa bem arrumada comple-

menta a decoração e torna os momentos 
ainda mais especiais. Outra ideia é com-
binar diferentes tipos de pratos e taças, 
investindo nos conjuntos coloridos e 
complementação de cores. Esses itens va-
lem o investimento, pois serão usados em 
jantares durante o ano todo, não somente 
nas festas de final de ano.

A iluminação também é outro ponto 
importante na hora de criar os ambientes. 
Abuse de cordões luminosos, e se for o 
caso, utilize garrafas de vinho como lu-
minárias. Fuja da iluminação natural do 
ambiente, uma meia luz confere charme ao 
cenário, principalmente com a utilização 
de velas (coloridas e aromáticas). 

No Réveillon, utilize palavras para de-
corar e reforçar os desejos de Ano-Novo. 
Abuse de sua criatividade para surpreender 
os amigos. Programar-se para adquirir 
esses itens de decoração para as festas de 
final de ano é fundamental para o sucesso 
dos encontros. Veja o que você pode rea-
proveitar e não se esqueça que receber bem 
os convidados é o principal para finalizar 
o ano com chave de ouro.

Casa decorada para festejar

Opção mais simples pode ser usada no almoço de Natal.

DIVULGAÇÃO

Inovar na decoração confere personalidade aos seus ambientes.

LIMÃOFLOR/DIVULGAÇÃO
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Encontros com jantares, 
ceias de Natal e Réveillon, 
encerramento de atividades, 
amigo secreto... Agenda lotada 
e compromissos gastronômi-
cos não faltam na reta final 
de todo ano. E nesses casos, 
nos sentimos no direito de 
extrapolar quando o assunto é 
comida e bebida. Mas para não 
começar o ano novo devendo 
para a balança, vale seguir 
algumas dicas simples para 
aproveitar as festas – mas não 
sair completamente da dieta. 
Lembrando que é época de 
celebrar e aproveitar com os 
amigos e familiares, portanto, 
nada de chatices contando 
calorias, apenas não exagere e 
tudo dará certo. 

Para começar, em qualquer 
situação não vá às celebra-
ções de barriga vazia, pois 

será mais difícil acertar nas 
escolhas e nas medidas. Opte 
por fazer um lanche leve para 
depois provar as delícias da 
festa sem exagero. A bebida 
alcoólica também é respon-
sável pelas calorias extras, 
portanto, alimente-se antes de 
beber e abuse da água entre um 
drinque e outro para manter a 
hidratação do corpo. 

O que não falta nas come-
morações de final de ano são 
carnes, mas não abuse no con-
sumo. Se tiver opção de carnes 
brancas e magras opte por 
acompanhar com bastante sa-
lada para aumentar a sensação 
de saciedade. Como estamos no 
verão, as opções de frutas são 
inúmeras. Por isso, prefira elas 
nas entradas e nas sobremesas. 
Além de serem menos calóricas 
do que doces e pães, elas con-

têm vitaminas e antioxidantes.
Não cometa o erro de pular 

refeições durante o dia para 
aproveitar mais a ceia. Coma 
normalmente, alimentando-se a 
cada três horas para evitar exa-
geros desmedidos. E se emen-
dar as férias, não abandone os 
exercícios físicos. Dessa forma, 
após as festas e o descanso, 
voltará à rotina normalmente e 
com o corpo equilibrado. 

Quem não abre mão das be-
bidas alcoólicas, pode optar 
pelas menos calóricas. Saber a 
quantidade de calorias é impor-
tante na hora de dosar o que vai 
beber. Por exemplo, um copo de 
cerveja tem, em média, 43kcal. 
Já o chope é mais pesado, 
apresenta em torno de 60kcal 
a cada 100ml. O Prosecco, fa-
moso nesta época, contabiliza 
cerca de 85kcal por taça.

Não se esqueça 
da dieta...

As bebidas alcoólicas também são responsáveis pelas calorias 
extras, por isso, consuma com moderação.

DIVULGAÇÃO

Se houver opção de carnes brancas e magras, opte por acompanhá-las com 
saladas para aumentar a sensação de saciedade.

CARLOS BEM/DIVULGAÇÃO
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– Evite horários de muito movimento em lojas 
e também nos bancos. Se estiver com crianças o 
alerta é dobrado. 

– Mantenha bolsas e pertences sempre à frente 
do seu corpo e evite carregar altos valores em 
dinheiro. 

– Separe dinheiro para pequenas despesas. O 
cartão é prático, mas muitas vezes não facilita pa-
gar um sorvete ou o estacionamento, por exemplo. 

– Se a opção de presente for um vale, acerte na 
hora do compra o prazo para a utilização e como 
este poderá ser utilizado. Isso evita problemas 
futuros. 

– É importante também testar aparelhos eletrô-
nicos antes de retirá-los da loja; e combine como 
é a política de troca. 

– Quando se trata de brinquedos, é importante 
ficar atento às características do produto (faixa 
etária, identificação do fabricante, instruções de 
uso, riscos que eventualmente podem causar, e 
selo de segurança do Inmetro). 

– O cuidado nas compras pela internet deve ser 
redobrado. Confira a credibilidade do site e CNPJ 
da loja antes de efetuar a compra. 

– Deixe as contas em dia: utilize o 13º salário 
para quitar dívidas, com preferência àquelas com 
juros mais altos.

– Não se empolgue com a renda extra: existem 

muitos gastos previstos para o início do ano.
– Não compre por impulso: avalie se realmente 

é necessária a aquisição daquele bem.
– A pesquisa é fundamental: os preços variam 

muito de um estabelecimento para outro.
– Antes de ir às compras faça uma lista de possí-

veis presentes que pretende comprar e valores que 
realmente pode gastar, ou seja, opte por presentes 
que caibam no seu orçamento.

– Informe-se sobre a possibilidade de troca: as 
lojas físicas não são obrigadas efetuar trocas em 
razão de arrependimento decorrente da cor, tama-
nho, etc., mas somente se apresentar algum defeito 
ou for combinado expressamente por ocasião da 
compra, na nota fiscal. 

– Nas compras online faça cópias de todo o pro-
cesso, pois serão fundamentais caso você precise 
garantir os seus direitos.

– Verifique a procedência do site: prefira os que 
possuem endereço físico e boas recomendações. 

– Direito de arrependimento nas compras onli-
ne: o consumidor pode desistir das compras feitas 
pela internet ou telefone no prazo de sete dias a 
contar da sua assinatura ou do ato de recebimento 
do produto ou serviço.

– Exija sempre nota fiscal.

                      Fonte: Procon de Caxias do Sul.

DIVULGAÇÃO

Compras com segurança
Os dias que antecedem o Natal e o Ano-Novo são de correria para 

compras de última hora, organização da casa para receber convidados 
e preparação das ceias. O movimento nas cidades fica maior, pois 
todos querem se liberar para as festas e sair de férias. Com relação 
aos presentes, este é um ano que a população está mais cautelosa em 
relação aos gastos, ou seja, os presentões dão lugar às lembrancinhas. 
O comércio com preço mais acessível é que garante boas vendas. Neste 
período, tome alguns cuidados principalmente se os locais estiverem 
muito cheios. Confira algumas dicas no quadro:
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Começar um novo ano é motivo para 
renovar as expectativas e planejar os 
objetivos. Apesar de apenas o calendário 
mudar, é um ritual importante estabelecer 
as metas e fazer um balanço do período 
que passou. É uma atitude necessária, pois 
ter ao menos um grande objetivo em um 
ano e realizá-lo é motivador. O primeiro 
passo é fazer uma lista de metas que con-
seguiu cumprir neste ano e as que ainda 
estão por fazer. Mas não é de uma hora 
para outra que os objetivos se concretizam, 
é preciso ter persistência e paciência para 
ter sucesso. 

Pensar positivamente é o primeiro passo. 
Pensamentos e palavras criam realidade, 
portanto, idealize o seu objetivo que será 
mais fácil de você mesmo acreditar na sua 
realização. Não desista e não se deixe inti-
midar pelos desafios, caso for um objetivo 
de longo prazo, coloque-o na meta anual 
até realizá-lo. Quando fizer seu planeja-
mento, é importante comtemplar diferen-
tes áreas da vida, não ficando as energias 
só no trabalho, ou na parte afetiva, por 
exemplo. É preciso equilibrar as metas 
para obter realizações e focar em apenas 
uma por vez, mas sem perder de vista o 
objetivo geral. Ter um planejamento é o 
primeiro passo para transformar os sonhos 
em realidade. 

Tenha metas para o ano que se inicia

Chegada de um novo período deve ser celebrada e também planejada.

FREEIMAGES/DIVULGAÇÃO
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Montar um presépio em casa é tradição entre as 
famílias católicas. É um gesto que ajuda a preparar a 
celebração do nascimento de Jesus, lembrado em cada 
Natal. O termo vem do latim praesaepe, que significa 
estrebaria ou curral. A presença do Menino Jesus no 

estábulo demonstra a grandeza de Deus representada 
na fragilidade de uma criança.

O primeiro presépio de que se tem registro foi cria-
do por São Francisco de Assis em 1223, montado em 
uma gruta na Itália. Na época, a Igreja não permitia a 

realização de representações litúrgicas nas paróquias, 
mas São Francisco pediu a dispensa da proibição para 
relembrar ao povo a natividade de Jesus. Confira nes-
ta e na próxima página alguns registros de presépios 
em Flores da Cunha e Nova Pádua.

A história dos presépios

CAMILA BAGGIO

Presépio na Igreja Matriz Santo Antônio de Nova Pádua.

Presépio na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha.

DANÚBIA OTOBELLI
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Presépio da família Bebber, no bairro Aparecida.

BRUNO MARzAROTTO/DIVULGAÇÃO

Presépio na Igreja Matriz São Marcos de Otávio Rocha.

Presépio na Igreja Santa Juliana, em Mato Perso.

FOTOS DANÚBIA OTOBELLI

Presépio no Mosteiro das Irmãs Clarissas.

DIVULGAÇÃO
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Quem é ligado nas tendências, não deixa de 
pensar no que vestir para as datas comemorativas 
de final de ano – Natal e Réveillon. Em reuniões 
familiares, vale apostar em peças básicas e não 
tanto chamativas, principalmente no Natal. Já no 
Réveillon, aproveite para abusar dos metalizados 
que estão em alta neste verão, sem esquecer o 
branco, que sempre cai bem para encaminhar os 
pedidos. 

Para 2017, a Pantone apontou uma cor tendên-
cia: o greenery. Um tom de verde vivo, que tem 
associação com a esperança de dias melhores. A 
aposta da Pantone surgiu nas passarelas e aparece 
em peças na decoração. A partir de agora a cor 
aparecerá com frequência, como foi o caso das 
últimas apontadas, como o marsala e o quartzo 
rosa. Se o desejo para o Ano-Novo for de renovar 
as esperanças, aposte no greenery como tom de 
algum detalhe e o acerto é garantido. 

Se estiver em ceias com a família e a ideia for 
esticar à noite, é indicado trocar o look após os 
festejos familiares. São ocasiões distintas para 
apostar em uma superprodução ou em algo ca-
sual demais. Se a comemoração for em casa ou 
na praia, sandálias rasteiras são perfeitas pois 
garantem conforto sem deixar a elegância de lado. 
Sinta-se bem para festejar o Natal e comemorar a 
chegada de um Ano-Novo. São datas importantes 
que marcam a nossa vida e todos querem se ver 
belos nos registros.

As cores de 2017

Metalizados são opções para a composição do visual.

PANTONE/DIVULGAÇÃO

O ‘greenery’ é a principal aposta 
para roupas e decoração.

NÓS NO SALTO/DIVULGAÇÃO


