
Casa do Adolescente realiza 
campanha Páscoa Para Todos

BENEFICENTE

CLIMA PASCAL

Artesã confecciona porta 
chocolate de coelho 

Casquinhas de ovos coloridos 
são opções para presentear 

TRADIÇÃO ANTIGA

Quem é apaixona-
do por chocolate agora 
tem uma boa oportuni-
dade de adquirir ovos 
de páscoa com um pre-
ço acessível e ao mes-
mo tempo colaborar 
com uma causa social. 
Isso porque a Casa do 
Adolescente iniciou 
nessa semana a campa-
nha Páscoa Para Todos, 
onde ovos de chocola-
te de 350 gramas estão 
sendo vendidos pelo 
preço de R$ 20.

De acordo com o 
coordenador da ins-
tituição, Fernando 
Lamounier Paim, a 

campanha tem o ob-
jetivo de auxiliar nas 
despesas da casa, ga-
rantindo assim  a ma-
nutenção dos adoles-
centes atendidos. “Nós 
trabalhamos com um 
convênio da Prefeitura 
Municipal de Tangará 
da Serra, que não é o 
suficiente para cobrir 
certas despesas, como 
materiais de escritório 
e uso pessoal para os 
adolescentes, então no 
decorrer do ano a gente 
desenvolve vários pro-
jetos para auxiliar nes-
sa questão”, comentou 
o coordenador, desta-
cando que inicialmente 
a meta é produzir e co-
mercializar aproxima-
damente 200 ovos de 
páscoa.

“Na última quarta-
feira colocamos algu-
mas divulgações nas 
redes sociais, e obtive-
mos uma resposta posi-
tiva da população, sen-
do que vendemos cerca 
de 60 ovos de chocola-
te. Nossa meta a princí-
pio é chegar a 200, mas 
creio que vamos ultra-
passar essa estimativa”, 
relatou o responsável.

“A gente sabe que a 
população de Tangará 
da Serra é bem solidá-
ria, e tenho a certeza 
que essa nossa campa-
nha será um sucesso 
no resultado. Conta-
mos com a colaboração 
de todos”, concluiu. 
Atualmente, a institui-
ção atende  seis adoles-
centes.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Enfeites estão sendo confeccionados em Tangará da Serra

Que tal mudar o vi-
sual da sua casa para 
uma data especial que 
se aproxima? Nessa pás-
coa, nada melhor do que 
deixar o ambiente mais 
agradável e ainda diver-
tir as crianças com as 
tradicionais casquinhas 
de ovos decorados. Em 
Tangará da Serra, a este-
ticista e artesã Claudia-
ne Gorlin Rheinheimer 
produz e comercializa 
há quatro anos os obje-
tos, que tornam o clima 
pascal mais alegre e di-
vertido.

De acordo com Clau-
diane, apesar  de já estar 
há alguns anos no se-
guimento, foi mesmo no 

ano passado que essa tra-
dição antiga deslanchou 
de vez entre a população 
tangaraense. “O pessoal 
está procurando bastan-
te, esse é o meu melhor 
ano de vendas. O pessoal 
fala em crise, mas aqui 
não tem não”, brincou a 
artesã, ao destacar que 
as casquinhas podem 
servir tanto como um de-
coração principal, como 
também um acessório 
entre outros enfeites da 
Páscoa.

“Pode desde decorar a 
sala, o quarto das crian-
ças ou outras peças da 
casa, como fazer um ni-
nho do coelho e colocar 
os pequenos para brin-
car. Minha mãe sempre 
fazia ninhos para nós 
sairmos procurando. É 
uma decoração muito 

bacana, porque não é so-
mente o ovo, dá para co-
locar junto com coelhi-
nhos também, sendo um 
complemento da peça”, 
lembrou a esteticista, 
salientando ainda,  que 
trouxe para Tangará da 
Serra a tradição que era 
seguida por sua família.

“Quando eu era crian-
ças, minha avó sempre 
fazia para nos presentear 
para a páscoa. Desde ali, 
sempre gostei de traba-
lhar com artesanato, daí 
quando vim morar aqui 
em Tangará tive a ideia 
de continuar com esse 
trabalho”, afirmou.

Para deixar as casqui-
nhas coloridas e com a 
cara da páscoa, a arte-
sã segue um trabalhoso 
e cuidadoso processo. 
“Durante o ano todo eu 

fico guardando  os ovos 
de galinha. Eu inicio pin-
tando eles de várias fo-
mas, sendo que primei-
ro eu passo tinta a óleo, 
depois craquelê e por 
última a base de água. 
Tempo depois, eu abro 
o ovo com muito cuida-
do na parte mais grossa 
e faço todo o processo de 
limpeza. Depois, encho 
o ovo de cri-cri. É uma 
diversão para mim, pois 
sou apaixonada em fazer 
isso”. Os ovos coloridos 
estão sendo vendidos 
por R$ 15 a dúzia, e R$ 
25 acompanhados com 
uma cesta.

Para deixar o ambien-
te mais colorido com as 
casquinhas, basta entrar 
em contato com a artesã 
através do celular 065 
9.8100-4961.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Ovos de chocolate  estão sendo vendidos por R$ 25 a unidade

Para quem quer dei-
xar os artigos e presen-
tes da páscoa com um 
toque especial, seja na 
hora de presentear ou 
até mesmo para dar 
aquele clima pascal no 
ambiente da casa, a ar-
tesã Conceição Martins 
Flausino oferece uma 
novidade em Tangará 
da Serra. Trata-se do 
‘porta chocolate de coe-
lho’, que consiste em 
uma embalagem feita 
de pano no formato do 
mamífero que é símbolo 
da páscoa.

De acordo com Con-
ceição, velas, chocola-
tes, balas e outros do-
ces e artigos da páscoa 
podem ser colocados 

dentro do porta coelho, 
sendo uma opção dife-
rente para presentear. 
“Eu costuro toda a em-
balagem e faço todos 
os detalhes para deixar 
o porta coelho colorido 
e delicado. É um dife-
rencial, porque o por-
ta chocolate de coelho 
substitui, por exemplo, 
a cesta”, contou a ar-
tesã, que está no ramo 
há aproximadamente 
30 anos em Tangará da 
Serra. “As pessoas sem-
pre procuram esse dife-
rencial para decorar no 
período da páscoa. Esse 
ano, as vendas estão 
bem legais”, avaliou. O 
porta chocolate de coe-
lho  está sendo vendi-
do por R$ 25 a unida-
de. Quem se interessar, 
pode procurar a artesã 
pelo (065) 9.9904-4486.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Embalagens são vendidas por R$ 25 cada
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