
Desfile evidencia potencial do comércio
Na passarela, modelos apresentaram tendências da moda e diversidade de produtos locais. Evento fez parte da programação natalina
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LUCiAnA mAnDLER
redacao1@jornalarauto.com.br Bolinhas de Natal trazem o sonho de criança

HO HO HO, papai nOel cHegOu!
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nA SEmAnA

Árvore de Natal foi exposta na Lersch na tarde deste sábado
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O ano está chegando ao 
fim e com ele o espírito soli-
dário que aflora com as festi-
vidades natalinas. Em clima 
de generosidade, amor  e 
união, por que não fazer o 
bem, não é mesmo? E você 
pode ajudar. O Sopão das 
Marias prepara mais um Na-
tal para as crianças carentes. 
Para isso, a coordenadora 
do projeto, Maria de Fátima 
Gomes dos Santos, ao lado 
de voluntárias, levou até a 
loja Lersch o pinheiro de 
Natal, que tem como ador-
nos bolinhas com nomes e 
idades de crianças, que vão 
desde recém-nascidas até 
12 anos e que sonham em 
ganhar um presente.

COmO FAZER?
Este é o sexto ano que a 

ação é realizada e o segun-
do ano que o pinheiro fica 
exposto na Lersch. Ao todo, 
são 122 crianças à espera 
de um padrinho. Para os 
interessados em adotar uma 
ou mais bolinhas é simples. 
Basta escolher a bolinha que 

Chafariz, instalado pela Kopp também atrai Caixa D’Água chama a atenção pela ornamentação

tem o nome e a idade da 
criança, comprar o presente 
que desejar, anexar a boli-
nha junto ao presente, que 
deve ter a identificação do 
padrinho ou da madrinha 
para que seja entregue à 
criança no dia 22 de dezem-
bro, data em que ocorre a 
festa de Natal do Sopão das 
Marias. Os padrinhos têm 
até o meio-dia do dia 22 para 
entregar o presente com a 
bolinha. 

AGRADECimEnTO
Em nome das voluntárias 

do Sopão, Maria de Fátima 
diz que a palavra de ordem 
é gratidão. “Nos sentimos 
gratificadas, pois todos os 
anos a comunidade nos 
ajuda, trazendo um sorriso 
para os rostos das nossas 
crianças”, agradece. “Cada 
ano o sentimento é de mais 
gratidão. Sabemos que nesta 
época as emoções tomam 
conta e o sentimento de 
amor é mútuo. Só temos a 
agradecer por tanta gene-
rosidade”, finaliza Maria 
de Fátima.

Prefeito entrega sino simbólico ao Papai Noel

Programação inicia com a presença de quatro mil pessoas na Praça José Bonifácio
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Público aproveita a noite agradável de domingo para prestigiar eventos culturais

| Sexta-feira (dia 7):
20 horas - Cantata de Natal, 
na Igreja Católica Centro

| Sábado (dia 8):
20h30min - Primeiro Desfile 
Temático e Caravana da Coca-
Cola 

| Domingo (dia 9): 
20 horas - Noite das Luzes do 
Instituto Sinodal Imigrante 
(IMI), na Comunidade Evan-
gélica Centro 

A segunda edição do Natal 
da FelizCidade iniciou com 
o Desfile Show da Acisa, na 
noite deste domingo, dia 2 
de dezembro. Ao todo, oito 
lojas apresentaram as últimas 
tendências, bem como as 
potencialidades do comércio 
local, mostrando a diversida-
de e qualidade de produtos. 

Na passarela montada 
em frente a rua Cláudio Ma-
noel, mostraram as opções 
de presentes disponíveis as 
lojas Lersch, Modas’Dri, Star 

Machine, Rose Modas, Re-
nove, Josi Modas, Linda Lua 
e Albers.

Para o presidente da Aci-
sa, Ubirajara de Almeida, a 
avaliação foi excelente. “A 
população atendeu ao cha-
mado e a parceria com a Pre-
feitura foi essencial. Provou 
que quando promovemos 
em conjunto o resultado é 
muito bom para ambos. O 
número populacional pre-
sente provou isso”, reflete. 
“Em segunda análise, as lojas 
também se sentiram benefi-
ciadas e com certeza serão 
reconhecidas”, completa.

Um dos pontos altos já na 
primeira edição, e que no-
vamente deve movimentar 
a rua Cláudio Manoel, são 
os Desfiles Temáticos. Com 
o patrocínio da Mor e da 
Universal Leaf, através da 
Lei de Incentivo à Cultura, e 

apoio da Kopp Tecnologia, 
o espetáculo terá diversos 
carros alegóricos e várias alas 
coreografadas. 

Mais de 300 pessoas, entre 
bailarinos e personagens, vão 
participar das apresentações 
nos dias 8 e 22 de dezembro, 

Primeiro desfile temático ocorre no sábado
com início às 20h30min, no 
Centro.

Depois de acompanhar as 
tendências e ver as dicas de 
presente para o Natal com 
o Desfile Show da Acisa, o 
público pôde conferir a che-
gada do Bom Velhinho, que 
ocorreu pouco depois das 21 
horas. Antes do Papai Noel 
adentrar na passarela, o pre-
feito Guido Hoff lembrou que 
este foi o primeiro domingo 
de advento. “Vamos prepa-
rar nossos corações para o 
Menino Jesus, que é o nosso 
salvador”, reflete. “Vamos 
aproveitar este clima e no 
dia a dia sermos mais paz, 
mais amor, construir juntos, 
darmos as mãos e sermos 
solidários”, continua. “Que o 
Menino Jesus nos traga estes 
sentimentos. De mãos dadas, 
em família e com união, que 
o Natal seja abençoado”, 
finalizou.

Na sequência, Hoff entre-
gou um sino simbólico para o 
Papai Noel, como se estivesse 
entregando a chave do Muni-
cípio para o Bom Velhinho.  
Assim que recebeu o sino, 
o Noel se dirigiu à Casa do 
Papai Noel, onde recebeu as 

crianças. Também ocorreu 
o acender das luzes, que 
iluminou toda a Praça José 
Bonifácio.

No primeiro dia de progra-
mação natalina, mais de qua-
tro mil pessoas prestigiaram 
as atrações culturais na praça, 
o que segundo o secretário de 
Cultura e Turismo, Marcelo 
Henrique de Carvalho, foi 
positivo. “Nos surpreendeu 
bastante a presença do pú-
blico. Foi bem significativo 
e estamos bem felizes com 
isso”, comemora. “Prepa-
ramos tudo nos mínimos 
detalhes para que ocorresse 
tudo certo, como foi ontem 
(domingo) e assim o público 
ter um evento bonito e ilumi-
nado”, acrescenta. 

Marcelo reforça ao dizer 
que o Natal da FelizCidade é 
para o público. “Sendo assim,  
precisamos este respaldo da 
comunidade e o que aconte-
ceu na abertura esperamos 
que aconteça nos próximos 
dias”, convida novamente 
para as demais atrações de 
Natal, que ocorrem até o dia 
23 de dezembro.

A Casa do Noel estará aberta para interação com persona-
gens. O espaço funciona de terça a sexta-feira, das 18 às 22 
horas, e sábados e domingos das 16 às 22 horas, de 2 a 23 
de dezembro, na Casa Temática da Praça. A exceção é para os 
horários de desfile, quando o espaço fecha, e nas segundas-
feiras para manutenção.

CASA DO PAPAi nOEL

PARCERiAS QUE DÃO CERTO
O presidente da Acisa, Ubirajara de Almeida, em nome da 
diretoria, agradece aos parceiros e patrocinadores.
Patrocinadores: Symbol Idiomas; Naturalis Gestão Ambiental; 
Casa das Tintas; Stein Controle de Vetores e Clínica Odonto-
lógica Haas.  Parceiros: Emanuel Hairstylist, com os pentea-
dos das modelos; Aimê Kohls (La Belle Rose Estética Facial e 
Corporal) e Isadora Rodrigues (Estética Facial e Corporal), nas 
maquiagens; e Jocelaine Carvalho, na fotografia; Leandro 
Sezara Decora, na decoração da passarela.
Ubirajara agradece também o Grupo Arauto, bem como o 
comunicador Maiquel Thessing, as secretárias da Acisa: Paula 
Hoelz e Tassia Mandelli e, Rafael Iser, da Everest.
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