
foi atração à parte. A capa 
preta com rottweiler carre-
gou uma cesta com flores e 
posou para muitas fotos. Seu 
dono, o pai da atleta Sabine 
Heitling, acompanhou Laica, 
que vestia um gorro de Papai 
Noel. Seu Wilson já desfilou 
com ela por Santa Cruz e 
por Sinimbu e não deixou de 
prestigiar o evento na Capital 
das Gincanas.

Quando mais nova, Laica 
carregava tênis de um lado 
a outro da casa. E isso foi 
fazendo com que Wilson 
enxergasse nela outras habi-

Dois carros alegóricos, 21 
alas, mais de 350 pessoas, en-
tre bailarinos e personagens. 
Assim foi o primeiro desfile 
do Natal da FelizCidade de 
Vera Cruz, realizado na noite 
de sábado, dia 8. As cores 
símbolo da data e as luzes 
para anunciar o nascimento de 
Jesus coloriram a rua Cláudio 
Manoel, que, antes do espetá-
culo principal, ainda pôde ver 
a rápida passagem da Carava-
na da Coca-Cola. 

Entre as alas do desfile, as 
de danças fizeram sucesso. 
Uma delas, conta Pâmela 
Chagas, envolveu a turma de 
dança da Secretaria de Cultura 
e do Instituto Sinodal Imigran-
te (Imi). Foi a primeira vez 
que os dois grupos se uniram 
para uma única apresentação. 
E deu certo. “Viemos para 
transmitir todo o nosso empe-
nho nas aulas, levar alegria”, 
frisa a jovem. As meninas, que 
esbanjaram carisma durante 

DESFILE DE COR, 
DE MAGIA, DE EMOÇÃO
Primeiro grande espetáculo da programação do Natal da FelizCidade foi na noite de sábado. Conforme o Município, 
mais de seis mil pessoas prestigiaram o evento. Na rua Cláudio Manoel, 350 figurantes esbanjaram carisma e animação
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Público superior a seis mil pessoas assistiu às danças, integração e entusiasmo dos personagens

Coreografias ousadas e figurinos nas cores verde e vermelho também foram vistos no espetáculo

Carros alegóricos, preparados especialmente para o desfile, traduziram a magia do NatalSoldadinhos alegraram público no desfile. Brincadeiras e sorrisos deram o tom da apresentaçãoLaica foi atração à parte. Com sua cesta de flores, encantou
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PAPAI NOEL

“
Não tem como descrever. 
Entramos na avenida e 
estamos focadas em dar 
o nosso melhor. A gente 
nem vê o público. É um 
momento encantador.”

JESSI SChIEFELBEIN
personagem do desfile

Um dezembro vasto de atrações
CANTATA DE NATAL
Junto à Igreja Católica de Vera Cruz, na noite de sexta-feira, foi 
realizada mais uma Cantata de Natal, com a presença dos corais da 
Catedral São João Batista, de Santa Cruz do Sul, o Grupo de Canto 
do Instituto Sinodal Imigrante (Imi) e o Coral Municipal de Vera 
Cruz. O padre Dionísio Kist, em suas palavras, destacou a importân-
cia do canto no período de advento. 

NOITE DAS LUZES DO IMI
No domingo, dia 9, aconteceu a Noite das Luzes do Instituto Sino-
dal Imigrante. Este ano, o evento trouxe o espetáculo Novo Mun-
do: Um Sonho Real, dirigido por Danieli Eichwald. A encenação 
envolveu os grupos de teatro, dança e arte circense da instituição. 
Além disso, contou com a participação do Coral Municipal de Vera 
Cruz que, junto ao Grupo de Canto do Imi, fez uma interpretação da 
música “Então É Natal”. A diretora Tania Eichwald também fez uma 
homenagem em nome da escola ao pastor Décio Weber, que se 
despede da Paróquia Martin Luther de Vera Cruz para assumir o sí-
nodo Centro Campanha-Sul. A Noite das Luzes, que já é tradicional 
na programação natalina de Vera Cruz, também celebra o encerra-
mento das atividades do ano para o Imi.

EM SANTA CRUZ, ChRISTKINDFEST
Se o clima de Natal já era perceptível pela iluminação e decoração 
no centro de Santa Cruz, desde o último sábado ele ficou ainda mais 
evidente. A abertura da Christkindfest, na Praça Getúlio Vargas, trou-
xe para a cidade um resumo das festividades de fim de ano. Teve ár-
vore de Natal, apresentação, show de fogos, oração e a presença do 
Papai Noel. O evento encantou uma multidão que se acomodou em 
frente à Catedral São João Batista. Realizada em parceria com o Mu-
nicípio, a Christkindfest é considerada um dos principais eventos do 
gênero no interior do Rio Grande do Sul. A programação segue até o 
dia 23 de dezembro. A Casa do Papai Noel ficará aberta, diariamente, 
de 9 a 23 de dezembro, das 18h30min às 22h30min, com a presença 
do Bom Velhinho recebendo os pedidos e distribuindo balas.

A Casa do Papai Noel, junto 
à Praça José Bonifácio, 
funciona de terça a sexta-
feira, das 18 às 22 horas, e 
aos sábados e domingos das 
16 às 22 horas, até o dia 23 
de dezembro. Nas segundas-
feiras, a casa fica fechada 
para manutenção.

o desfile, ousaram no estilo 
street de dança, ensaiado ao 
longo do ano. A música que 
embalou todo o desfile foi o 
tema criado especialmente 
para o Natal da FelizCidade. 
E a canção não sai da cabeça: 
“Natal da FelizCidade, Natal 
feliz, Vera Cruz...”

Quem também mais uma 
vez marcou presença no es-
petáculo natalino foi o Grupo 
Amigas do Bem, de Linha 
Henrique D’Ávila. Ao final do 
desfile, Jessi Schiefelbein não 
escondia a emoção em narrar 
o sentimento de cruzar a rua 
Cláudio Manoel em frente a 
mais de seis mil pessoas. “Não 
tem como descrever. Entra-
mos na avenida e estamos fo-
cadas em dar o nosso melhor. 
A gente nem vê o público. É 
um momento encantador”, 
comenta ela, que confirma a 
participação no próximo des-
file, dia 22, também no Centro 
de Vera Cruz. 

ESPETÁCULO À PARTE
Além das alas tradicionais 

do desfile, a cadela Laica 

lidades. Mais tarde, tudo que 
ele pedia para ela carregar, 
carregava. E a cesta de flores 
é o “brinquedo” do momen-
to. Há quatro anos juntos, 
Wilson e Laica se divertem 
nas andanças. “Ela é o xodó 
de casa”, brinca ele, que 
adotou Laica quando soube 
que ela seria abandonada. 
“Ela só falta falar. E hoje, se 
me oferecessem R$ 50 mil, eu 
não venderia ela”, arremata o 
santa-cruzense. 

MAIS NATAL
A programação do Natal 

da FelizCidade segue em 
Vera Cruz. Nesta terça-feira, 
dia 11, a partir das 19h30min, 
tem o 2º Natal En’Canto, na 
Praça. Na quinta, dia 13, às 
20 horas, encenação do Pre-
sépio Vivo da Escola Helberg 
Franke, também na Praça. No 
dia 15, a partir das 20 horas, 
Natal Gospel, na Praça. Dia 
16, das 13 às 21 horas, Feliz-
Cidade de Natal, na Praça, e 
das 20 às 22,  Parada de Natal 
Four Melody, com canções 
natalinas. No dia 18, a partir 

das 19h30min,  Orquestra de 
Brinquedos, na Praça (patro-
cínio Arroz Rei Arthur). No 
dia 19, às 19h30min, apresen-
tação das Oficinas de Música 
da Cultura e da Banda Mu-
nicipal de Vera Cruz, além 
da Mostra Cultural de Natal, 
tudo na Praça. No dia 20, às 
20h30min, espetáculo das 
Oficinas de Dança da Cultura 
com a Jef’s Studio de Dança, 
na Praça. No sábado, dia 22, 
tem o segundo desfile temá-
tico de Natal. E no dia 23, 
encerramento da programa-
ção, das 16 às 22 horas, com 
animação de personagens na 
Casa do Noel.


