
Primeiro desfile temático é neste sábado
Apresentação inicia às 20h30min, na rua Cláudio Manoel, em frente a Praça José Bonifácio. Personagens interativos prometem se destacar

FO
TO

 A
RA

U
TO

Soldados de Chumbo, duendes e palhaços prometem encantar
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“É Natal, tempo de fé e 
união. O Natal enche de 
amor o nosso coração. A ci-
dade tem mais luz, alegria e 
mais cor. É Natal felicidade 
em nossa Vera Cruz...Natal 
felicidade, Natal feliz, Vera 
Cruz...”. Quem é que ao ou-
vir esta letra não se contagia 
com a magia da data? Assim 
como no ano passado, o jingle 
voltou para trazer o espírito 
natalino ao Município e, 
como na abertura, estará pre-
sente no desfile temático, que 
acontece neste sábado, dia 8, 
a partir das 20h30min, na rua 
Cláudio Manoel, em frente a 
Praça José Bonifácio.

Mais de 350 pessoas, entre 
bailarinos e personagens, vão 
participar da apresentação de 
rua que promete emocionar. 
O secretário de Cultura e 
Turismo, Marcelo Henrique 
de Carvalho, adianta que 
serão dois carros alegóricos 
e 21 alas. 

“Neste ano inclusive va-
mos apostar nas alas com 
personagens interativos, 
como soldados de chumbo, 
duendes, mamãe noel, dentre 
outros”, revela. Para repetir 
o sucesso que já foi o evento 

de abertura da programação 
de Natal, Marcelo convida o 
público para se fazer presente 
e entrar no clima.

lEi ROUAnET
Repetindo o ano passado, 

os desfiles temáticos - que 
neste ano ocorrem nos dias 
8 e 22 de dezembro - tem o 
patrocínio da Mor e da Uni-
versal Leaf, através da Lei 
de Incentivo à Cultura, Lei 
Rouanet e, ainda, o apoio da 
Kopp Tecnologia.

TRÂnSiTO
Para o primeiro desfile 

de Natal o trânsito sofrerá 
alteração nas ruas centrais. A 
partir das 19 horas de sábado, 
as quadras adjacentes à rua 
Cláudio Manoel serão fecha-
das. O bloqueio do trânsito 
ocorre nas ruas Martim Fran-
cisco, Tiradentes, Thomaz 
Gonzaga e Carlos Francisco. 
Já a rua Cláudio Manoel, por 
onde passa o espetáculo, será 
interditada entre a Júlio Wild 
e a Roberto Gruendling. O 
desfile inicia às 20h30min.

CAnTATA DE nATAl
Antes do primeiro desfile 

temático, na sexta-feira, dia 
7, acontece a Cantata de Na-
tal, organizada pelo Coral 
Municipal de Vera Cruz. O 
evento cultural está previsto 
para iniciar às 20 horas, na 

Igreja Católica Centro. De 
acordo com o regente Carmo 
Gregory, além do Coral Mu-
nicipal se apresenta o Coral 
do Instituto Sinodal Imigran-
te (Imi) e três corais de Santa 
Cruz do Sul: Santa Cecília, 
São José e Espírito Santo. 

Para dar início à Cantata, 
primeiro se apresentam os 
grupos de fora, seguidos dos 
jovens do Imi. O Coral Mu-
nicipal é o último a se apre-
sentar e promete emocionar. 
Carmo Gregory revela que o 
diferencial deste ano é a inte-
gração que o Coral Municipal 
fará com os jovens do Coral 
do Imi, quando cantarão uma 
música juntos.

Como o intuito é integrar, 
ao final da Cantata todos os 
coralistas vão se unir e cantar 
uma canção natalina. A noite 
encerra com a música “Noite 
Feliz”, quando o público será 
convidado a cantar junto. “A 
ideia é promover um belo 
momento de integração. 
Convidamos os corais cujos 
regentes cantam no nosso 
Coral”, explica. “Assim, este 
é um momento de confra-
ternizar”,  reforça Carmo. 
Após, os coralistas e seus 
familiares vão participar de 
um coquetel no Restaurante 
L’Apettite.

ViSiTA AO PAPAi nOEl
Vale lembrar que a Casa do Papai Noel fica aberta 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 Pra-
ça. A exceção é para os horários de desfile, quando o espaço 
fecha, e nas segundas-feiras, para manutenção.

Instituto Sinodal Imigrante 
prepara Noite das Luzes

A programação de Na-
tal deste fim de semana é 
intensa. No domingo, dia 
9 de dezembro, o público 
poderá prestigiar mais uma 
edição da Noite das Luzes, 
promovida pelo Instituto 
Sinodal Imigrante (Imi), que 
está previsto para iniciar às 
20 horas, no salão superior 
da Comunidade Evangélica 
Centro.

Neste ano, além do espe-
táculo preparado por alunos, 
o evento terá a participação 
especial do Coral Municipal 
de Vera Cruz. 

A Noite de Luzes do Imi é 
tradicional e  envolve toda a 
comunidade escolar, desde as 
apresentações dos alunos até 
a participação dos pais, que 
conferem de pertinho o que 
foi preparado para a data.

Primeiros dias de horário estendido no
comércio local têm pouco movimento

Desde o dia 3 de dezembro, 
por meio de acordo coletivo, 
o comércio tem a opção de 
trabalhar com o horário es-
tendido. Sendo assim, alguns 
lojistas de Vera Cruz vêm 
mantendo seus estabeleci-
mentos de portas abertas du-
rante a semana até as 19 horas. 
Já outros optaram em iniciar o 
horário  diferenciado somente 
na próxima semana.

O objetivo é facilitar as 

compras para os clientes. No 
entanto, alguns empresários 
revelam que estes primeiros 
dias são de pouco movimento. 
Segundo eles, os consumido-
res que compareceram às lojas 
apenas olharam e pesquisa-
ram preços. A expectativa é de 
que a partir da próxima sema-
na a movimentação aumente. 

Neste sábado, dia 8, as lojas 
ficam abertas até as 17 horas, 
o mesmo ocorre no dia 15. 

Durante a semana, de segun-
da a sexta-feira, entre os dias 
10 e 14, as lojas atendem até 
as 19 horas. Às vésperas do 
Natal, nos dias 19, 20 e 21,  o 
atendimento segue até as 21 
horas. No domingo, dia 23, as 
lojas abrem das 16 às 21 horas. 
Na segunda-feira, dia 24, o 
comércio funciona até as 17 ho-
ras. Na terça-feira, dia 25, os 
estabelecimentos comerciais 
ficarão fechados.


