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Palmas - Com a chegada do in-
verno hoje, os palmenses se prepa-
ram para mais uma temporada de
muito frio, certo? Bom, isso vai de-
pender de qual município estamos
falando, Palmas, no Paraná, ou Pal-
mas, noTocantins?

Separadas por 2.248 km de dis-
tância, enquanto em uma, na re-
gião Sul do País, as temperaturas
negativas batem recorde, na outra,
no Norte do Brasil, as pessoas arru-
mam formas de driblar o calor e se
organizamparamais uma tempora-
da de praia.

Com26 anos de idade, a mais no-
va das Palmas, a tocantinense, re-
gistra em média, ao ano, uma tem-
peratura de 26º C, à sombra, mas os
termômetros já chegaram aos 40º
C, também à sombra. Jána centená-
ria cidade paranaense, a média
anual gira em torno dos 16º C e a
temperatura mínima já chegou aos
-11,5º C.

Aanalistade sistemasHeloíseAc-
co Tives Leão lembra como trocou a
Palmas do Sul pela do Norte. Ao co-
meçar um bate papo na internet
com seu atual marido, Flávio de Fa-
riaLeão, ela recordaque inicialmen-
te pensaram que estavam na mesma
cidade. Eles descobriram que esta-
vam a mais de dois mil quilômetros
de distância, quando ela disse estar
sentindo muito frio, e ele, um calor
terrível e até semcamisa.

Há cinco anos no Tocantins, He-
loíse aposentou as roupas de frio,

agora só as usa quando visita os fa-
miliares, trocou os lençóis térmicos
pelo ar-condicionado e as luvas pe-
los óculos de sol. “Lá, você não sai
de casa com uma calça, usa duas ou
três. Blusas também são duas ou
três, alémdos casacos”, descreve.

“Não dava para tomar banho an-
tes de ir para a escola. A água não
chega em casa cedo, porque conge-
la nos canos ainda na rua”, conta.
Sorrindo, acrescenta que “lavar o
rosto pela manhã era para os
fortes”, recorda aparanaense.

Ela lembra ainda que, com a vin-
daparaoTocantins, entre tantas ou-
tras, a mudança de hábito ocorreu
tambémnaalimentação. “No inver-
no, você sente muita fome e sempre
acaba engordando, porque a comi-
da lá é muita massa, polenta”, diz.

Flávio, que é de Anápolis (GO), e
Heloíse viram a família crescer.
Agora são três palmenses em casa,
dois tocantinenses e uma para-
naense. Eles seguem misturando os
costumes e adaptando as tradições
de acordo com o clima da Palmas
em que estiverem no momento. (Fer-

nandaMenta)

38˚ -2,2˚
Palmas - Já acostumados com

asbaixas temperaturas, afinal Pal-
mas é a cidade mais fria do Para-
ná, no Sul do País, os palmenses se
preparam para enfrentar mais um
inverno. E apesar das dificulda-
des, encontram no frio a oportuni-
dade de estreitar laços e reafirmar
as tradições.

A palmense que trocou as tem-
peraturas negativas pelo calor do
Tocantins, Heloíse Acco Tives
Leão, conta que, nesta época, as
pessoas têm mais disposiçãonode-
correr do dia, e à noite a cozinha é
o ponto de encontro. “A gente se
reúne muito pra tomar chimarrão,
comer pipoca, biscoito e se
aquecer”, conta.

Locutor da Rádio Clube de Pal-
mas, Guilherme Zimermann des-
creve que, ao sair da faculdade à
noite e visualizar os carros já co-
bertos de gelo, imagina o primeiro
desafio que terá que enfrentar ao
amanhecer. “Levantar amanhã
não vai ser fácil”, prevê.

Na terça-feira passada, quando
a frente fria, prenúncio do inverno,
começouchegaraoSuldoPaís,Pal-
mas,noParaná, registrou tempera-
tura de -2,2º C, enquanto a do To-
cantins estava com termômetro
marcando 38º C, com céu limpo,
baixaumidadee semqualquer pre-
visãodemudançado tempo.

INVERNO
De acordo com o Sistema Me-

teorológico do Paraná (Simepar),
o inverno deste ano não será dife-
rente dos demais, e os palmenses
doParaná podemesperar tempera-
turas mais frias na primeira meta-
deda estação, com maior possibili-
dade de geadas e termômetros
marcando até - 2º C, como ocorreu
na última semana. Já para os últi-
mosdois meses de inverno, o fenô-
meno El Niño vai propiciar uma
maior possibilidade de chuvas. A
estação termina no dia 23 de de-
zembro.

CALOR
Enquanto isso, no Tocantins,

que tem como características duas
estações bem definidas, chuva e
seca, o calor só aumentará, já que
a umidade do ar continuará bai-
xando e aumentarão os riscos de
incêndios florestais. O clima por
aqui é o tropical semiúmido, com
temperatura média mínima de
25ºC.

A chuva, por sua vez, só deve
voltar a aparecer a partir do final
do mês de outubro, como costuma
ocorrer. (FernandaMenta)
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CONHEÇA PALMAS (PR)
Fundação: 14 de abril de 1879
População: 46.996 habitantes
Área: 1.557.904 km2
Localização: sudoeste do Paraná
Temperaturamédia ao ano: 16 graus
Recorde de temperaturamínima: 11,5 graus
negativos, registrada no inverno de 1975
IDH: 0,660
Renda per capta (PNUD): R$ 575,55
Principal atividade econômica: extração de
madeira e agropecuária
Destaque:maior produtor demaçã do Estado

CONHEÇA PALMAS (TO)
Fundação: 20 demaio de 1989
População: 265.409 habitantes
Área: 2.218,943 km2
Localização: Centro geográfico do Estado
Temperaturamédia ao ano: 26º C, à sombra
Recorde de temperaturamáxima: 40º C à sombra
IDH: 0,788
Renda per capta (PNUD): R$ 625,00
Principal atividade econômica: Prestação de
serviços e comércio
Destaque: última capital planejada do país e está
em constante desenvolvimento

Distância:
2.247,8 km
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“Ao sair da faculdade na noite anterior, visualizo os carros já cobertos
degeloepenso:“Levantaramanhã,nãovaiser fácil”.Enãoémesmo!Che-
garnarádioàs6horaséumdesafiono invernopalmense.

Haja lenha, pinhão e chimarrão para encarar o que, para alguns, é só
“um friozinho”, para outros “um frio de lascar”. Há quem diga, que pode

aténevar...Quemsabe?
Há quem não goste do inverno, mas a época é
muito propícia para estreitar as relações. Se-

ja numa conversa em volta do fogão à lenha
(émuito raro encontrar uma casa quenão

tenha um exemplar aqui na cidade), to-
mandoumchimarrão, comendoumpi-
nhão sapecado na chapa, um quentão,
ou, uma pizza com um bom vinho, um
fondueouumasopadeagnolini.

Paramuitos, climaperfeito seriaodo
Tocantins, com 37º C. Mas, a grande
maioriaaqui não troca esse friozinhopor

nada...
Aos tocantinenses, um forte abraço e o

convite para conhecerem a irmã mais ve-
lhadasuacapital.”

GuilhermeZimermann,
locutor da Rádio Clube

dePalmas/PR

Palmas (PR)Palmas (TO)

DEPOIMENTO

NA MAIS NOVADASPALMAS, A TOCANTINENSE, OSTERMÔMETROS JÁ CHEGARAMAOS 40º C, À
SOMBRA. JÁNA CENTENÁRIACIDADE PARANAENSE, ATEMPERATURA JÁATINGIU OS- 11,5ºC

Comoébomviver
numfriodesses...

ArquivoPessoal

DIFERENÇASQUEVÃOALÉMDALOCALIZAÇÃO

EsequiasAraújo

MUDANÇA DE HÁBITO
PALMAS - PR PALMAS - TO

1) Banho na hora do almoço, porque pela
manhã ou a água congela ou o chuveiro
não consegue esquentar

1) Toma vários banhos por dia para
suportar o calor

9)Não colocam a comida namesa na hora
das refeições, mantém as panelas no
fogão à lenha

9)Anda de chinelo em casa ou descalça

5) Recebe as visitas na cozinha, que
geralmente tem fogão à lenha emantém
todos aquecidos

5) Recebe as visitas ao ar livre

2)Usa lençol térmico para dormir ou
esquenta a cama com secador de cabelo

2)Ar-condicionado para dormir é
imprescindível

4)Usa várias calças e blusas para se
esquentar

4)Não deixou espaço para roupa de frio
no guarda-roupa, somente roupas leves

6)Atividade física ao ar livre até as 18h 6)Atividade física ao ar livre somente
após as 18h

8) Bebemmuito chimarrão, quentão e
vinho

8) Bebemuito suco de frutas da região

3)Aquece o banheiro antes do banho 3)Ar-condicionado no automóvel
é um item essencial

7) Tomamuita sopa 7) Toma açaí

10)Não anda descalça 10) Tenta não pensar no calor


