
A magia do Natal toma conta da praça
A partir das 20 horas deste domingo, dia 2, inicia a 2ª edição do Natal da FelizCidade, com desfile da Acisa e chegada do Papai Noel
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Preparativos para decoração na praça estão a todo vapor
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“
Nós vamos promover 
um desfile para mostrar 
para Vera Cruz e também 
região o potencial que 
temos aqui.”

uBirAJArA de AlmeidA
Presidente da Acisa

noite de luz e de encanto

GERAL 05ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

A 2ª edição do Natal da Fe-
lizCidade vai começar neste 
domingo, dia 2 de dezembro. 
A programação natalina ini-
cia às 20 horas, com o Desfile 
da Acisa. Ao todo, oito lojas 
vão mostrar as tendências e 
o potencial que o comércio 
local tem. Logo mais, às 21 
horas, está marcada a chega-
da do Papai Noel, com perso-
nagens vivos interagindo. Às 
21h15min acontece a abertura 
da Casa do Papai Noel - Vila 
do Noel junto à Casa Temá-
tica. Também serão acesas as 
luzes de Natal. O momento 
promete ser encantador e de 
magia.

O deSFile
A expectativa para este 

domingo é grande, segundo 
o presidente da Acisa, Ubira-
jara de Almeida. “Consegui-
mos uma parceria entre Kopp 
Tecnologia, Acisa e Prefeitura 
Municipal para abrilhantar a 
infraestrutura. Uma das no-
vidades é a colocação de uma 
fonte e árvore de Natal de 
mais de 20 metros”, adianta.

Ubirajara também revela 

ViSiTe A cASA dO PAPAi NOel

que para este ano o foco do 
desfile sofreu uma mudan-
ça.”Nós vamos promover 
um desfile para mostrar para 
Vera Cruz e também região 
o potencial que temos aqui”, 
sublinha. “Organizamos para 
que as lojas não mostrassem 
somente aquilo que quises-
sem vender e sim aquilo que 
Vera Cruz tem para ofere-
cer”, completa. 

As lojas Albers, Josi Mo-
das, Modas’Dri, Renove, Rose 
Modas, Star Machine, Lersch 
e Linda Lua terão a missão de 
evidenciar as potencialidades 
do comércio local. De acordo 
com Ubirajara, Ana Cláudia 
Iser vem trabalhando na 
organização do desfile para 
que as lojas apresentem a 
variedade e qualidade dos 

A partir de segunda-feira, comércio
local fica aberto até mais tarde

produtos locais. 
PArA ilumiNAr
Após o desfile da Acisa 

acontece a abertura oficial 
da programação de Natal. O 
secretário de Cultura e Tu-
rismo, Marcelo Henrique de 
Carvalho, revela que está sen-
do preparado uma abertura 
com bastante cor, bastante luz 

Desde o final do mês de ou-
tubro, o horário diferenciado 
para o Natal e fim de ano já 
está definido em Vera Cruz. 
A partir de segunda-feira, 
dia 3 de dezembro, as lojas 
ficam abertas até as 19 horas. 
Conforme o acordo coletivo 
de programação, alteração e 
compensação da jornada de 
trabalho, entre os dias 3 a 7, 
10 a 14, 17, 18 e 22 (sábado), as 
lojas estarão de portas abertas 
até este horário (confira os ho-
rários no calendário ao lado).

Neste ano a ampliação 
no atendimento ocorre mais 
cedo em virtude da progra-
mação de Natal. Assim, os 

consumidores que forem às 
compras podem aproveitar 
para prestigiar as atrações 
culturais na Praça José Boni-
fácio, que terá apresentações 
desde o dia 2 até o dia 23 de 
dezembro.

“Neste fim de semana 
iniciarão ações que vão tra-
zer todo o pessoal, tanto da 
cidade quanto do interior”, 
projeta o presidente da Acisa, 
Ubirajara de Almeida. “Fare-
mos uma ação bem forte para 
mostrar aos munícipes e para 
os visitantes que estiverem 
passando por Vera Cruz, a 
potencialidade do comércio 
local e com isso fomentar as 

vendas”, aposta. 
ViVA AQui, cOmPre AQui
Ubirajara também lembra 

da parceria com o Município, 
que auxiliou com a premia-
ção do programa Viva Aqui, 
Compre Aqui. “A campanha 
já está dando resultado. Ano 
passado distribuímos 66 mil 
cupons para as lojas partici-
pantes e neste ano já estamos 
com 130 mil cupons distribuí-
dos e ainda devem ser dis-
tribuídos mais”, comemora. 
“Prova de que estamos enga-
jados e vamos ter retorno sim 
no comércio local, da venda e 
da receita para o município”, 
diz otimista.

A Casa do Papai Noel ficará aberta de 2 a 23 de dezembro, 
exceto nas segundas-feiras, quando estará fechada para ma-
nutenção. Confira os horários nos demais dias:
| Sábados e domingos: das 16 às 22 horas;
| Terças a sextas-feiras: das 18 às 22 horas.

e muito ânimo. O Secretário 
convida a comunidade vera-
cruzense e da região para que 
se façam presentes no segundo 
Natal da FelizCidade. “Vera 
Cruz está esperando a todos  

para festejar o Natal com bas-
tante brilho e luz, além de 
diversão, que é isso que a data 
pede e merece. E fechar o ano 
com chave de ouro, com este 
grande evento”, finaliza.
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