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Natal da Feliz Cidade inicia no dia 2
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Natal se intensifi cam a par-
tir de agora em Vera Cruz. 
Apesar de ainda não haver 
decoração espalhada pela 
cidade, a equipe da Secretaria 
de Cultura e Turismo vem se 
dedicando para fi nalizar os 
itens que vão enfeitar a Praça 
José Bonifácio e as praças do 
interior e de bairros, a Caixa 
D’Água e a Prefeitura.

A estrutura e a base para 
os ornamentos na praça co-
meçaram a ser instalados 
nesta segunda-feira, dia 19. 
No início da próxima sema-
na, o material decorativo vai 
enfeitar os principais espaços 
públicos, para garantir o 
embelezamento da cidade. 
Tudo deve estar pronto para 
a abertura ofi cial da progra-
mação natalina, com o Natal 
da Feliz Cidade, que está 
marcada para o domingo, 
dia 2 de dezembro, a  partir 
das 20 horas, na Praça José 
Bonifácio, iniciando com o 
tradicional desfi le da Acisa. 

DESFILE DA ACISA
Ao todo serão oito lojas 

participantes: Albers, Josi 

Modas, Modas’Dri, Renove, 
Rose Modas, Star Machine, 
Lersch e Linda Lua. A de-
coração fi cará por conta de 
Leandro Cezará e os cliques 
serão feitos pelas lentes de 
Jocelaine Carvalho. Os mode-
los que desfi larão para cada 
loja serão embelezados por 
Emanuel Gonçalvez (cabelo), 
Aimê Kohls e Isadora Rodri-
gues (maquiagem). 

Segundo o presidente da 
Acisa, Ubirajara de Almeida, 
além de ser uma oportunida-
de dos lojistas apresentarem 
seus produtos e serviços, 
neste ano o objetivo principal 
é a união entre Acisa, Pre-
feitura e Kopp Tecnologia, 
que contribuirá com uma 
ornamentação diferente e 
que surpreenderá. “Vamos 
ter este ano uma grande 
árvore de Natal e algumas 
surpresas”, declara. “Esta-
mos empolgados e vamos 
investir mais no desfi le, pois 
é neste momento que temos 
a oportunidade de mostrar a 
qualidade dos nossos produ-
tos, que atendem a todos os 
gostos e bolsos”, frisa.

Neste ano, Vera Cruz terá 
dois desfiles temáticos

Diferente do ano passado, neste 
ano serão dois desfi les temáticos. O 
primeiro acontece no dia 8 de dezem-
bro e o segundo, no dia 22. Assim 
como em 2017, o Município busca 
realizar um Natal incentivado com 
recursos da dedução de impostos, 
através da Lei Rouanet. Conforme o 
secretário Marcelo, já foram captados 
R$ 20 mil. O Secretário aguarda a 
confi rmação de algumas empresas 
que realizam o balancete do segundo 
semestre em dezembro. “A partir do 
próximo mês saberei quanto terei 
defi nitivamente. Já estamos organi-
zando tudo, mas com os pés no chão 

e para que haja tempo hábil”, adianta. 
“Estamos fazendo reforma dos 

carros alegóricos e de roupas. Muita 
coisa será reaproveitada”, revela o 
Secretário, já que ainda não sabe com 
que montante poderá contar. O grupo 
da ofi cina de artesanato trabalha na 
confecção de adereços e também está 
na fase de preparação de fantasias e 
alegorias para os desfi les. 

Marcelo frisa que neste ano o 
valor de investimento para o Natal 
será mais baixo e por isso haverá 
enxugamento no desfi le. Porém, de 
antemão comunica que o público terá 
dois lindos espetáculos.

PROGRAMAÇÃO
Ainda no domingo, às 

21 horas, está confirmada 
a chegada do Papai Noel, 
com personagens vivos, e às 
21h15min, a abertura da Casa 
do Papai Noel, com o acender 
das luzes de Natal, confor-
me adianta o secretário de 
Cultura e Turismo, Marcelo 
Henrique de Carvalho.

A programação se estende 
até 23 de dezembro. Serão 20 
dias em clima natalino e com 
variedade na programação 
cultural. Dia 7, por exemplo, 
a partir das 20 horas, ocorre 
a Cantata de Natal na Igreja 
Católica, com o Coral Munici-
pal recebendo corais de fora. 
No dia 8 acontece o primeiro 
desfi le temático, às 20h30min. 
No dia 9, o Instituto Sinodal 
Imigrante (Imi) organiza a 
Caminhada das Luzes. No 
dia 11, é a vez da segunda 
edição do Natal En’Canto 
- Corais. No dia 13, a partir 
das 20 horas, haverá apresen-
tação do presépio vivo pela 
Escola Helberg Franke, em 
frente à Casa do Papai Noel.

No dia 15, o público confe-
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re o Natal Gospel, com início 
às 20 horas. No dia 16, haverá 
a parada de Natal, com Feliz 
Cidade na Praça, das 13 às 
21 horas, que terá animação 
da banda Four Melody, de 
Vera Cruz. No dia 18, a apre-
sentação fica por conta da 
Orquestra de Brinquedos, a 
partir das 19h30min, na Praça 

José Bonifácio. 
CASA DO PAPAI NOEL
Nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 

14, 18, 19, 20 e 21, a Casa do 
Papai Noel estará aberta das 
18 às 22 horas, com persona-
gens vivos. No dia 8 e 22, das 
16 às 20 horas e das 21h45min 
às 23 horas. Nos dias 9, 15, 16 
e 23, das 16 às 22 horas.


