
Júlia Caroline Abling, de nove 
anos, chamou a atenção enquanto 
observava na porta da Casa do 
Papai Noel, na noite desta terça-
feira, dia 11, as crianças e os pais 
que chegavam para visitar o Bom 
Velhinho. Ao ser questionada se 
estava esperando para conversar 
com o Papai Noel e pedir o 
presente de Natal, a menina com 
um sorriso no rosto e a pureza 
de uma criança surpreende e 
responde: “Não vou pedir nada”. 
Sim, a resposta de Júlia foi de 
que não iria pedir nenhum presente ao Papai Noel. Mas por que não? “Porque no Natal o 
menino Jesus nasce”, responde. “Não devemos pedir presentes de Natal. Só agradecer”, 
finaliza. Júlia aprendeu o significado do que é o Natal na escola, o que é reforçado em casa. 
Que sejamos como Júlia Caroline. No clima de Natal em que aflora o amor, a paz e união, 
vamos agradecer pela vida, por tudo que nos é dado!

Natal En’Canto reúne crianças e adultos
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NÃO DEVEMOS PEDIR PRESENTES

O Natal da FelizCidade 
teve mais uma atração cultu-
ral na noite desta terça-feira, 
dia 11, na Praça José Bonifá-
cio. Pequenos e jovens talen-
tos estiveram em evidência 
na segunda edição do Natal 
En’Canto. O Coral Municipal 
Infantil atraiu olhares do pú-
blico com as canções “Meu 
barquinho”, “Quero ver você 
não chorar nem se arrepen-
der do que faz...” e um “Um 
sino feliz”. Para fi nalizar, os 
pequeninos dançaram o sin-
gle do desfi le temático “Natal 
FelizCidade”.

O Coral Municipal Infantil 
existe desde 2017 e funciona 
em forma de ofi cina gratuita 
na Secretaria de Cultura e 
Turismo. O intuito do coral é 
resgatar o gosto pela música 
em crianças e jovens, com 
espontaneidade e alegria. 
Atualmente conta com 26 in-
tegrantes e tem como regente 
Adeline Garcia.

Antes dos pequenos co-
ralistas, quem abriu a noite 
culltural foi Estela Seibt, de 
cinco anos. Ela é filha de 
Eliandro Seibt, conhecido 
músico da região e vencedor 
de diversos festivais, entre 

eles o Canta Vera Cruz, em 
que fi cou em primeiro lugar 
na categoria Profi ssional.  

Estela cantou “Bate o sino”  
e “Um sino feliz” acompa-
nhada do pai. Outro incenti-
vo aos pequeninos para que 
subam ao palco é Larissa 
Cardoso Azevedo, de oito 
anos. No ano passado a me-
nina abriu a primeira edição 
e neste ano retornou. Larissa 
conquistou o segundo lugar 
no Canta Vera Cruz, na mo-
dalidade Infantil. Além disso 
é a Glamour Baby da Liga 
Feminina de Combate ao 
Câncer de Vera Cruz. No re-
pertório “Vem que está che-
gando  o Natal” e “Aleluia”.

Crianças e jovens mos-
traram na noite desta terça-
feira que talento não falta. 
Bianca Müller, que é aluna 
de técnica vocal das ofi cinas 
da Secretaria de Cultura, en-
canta por onde passa com sua 
simpatia e sorriso. Vinda de 
uma família de músicos, tem 
em seu pai um grande apoia-
dor. Bianca é conhecida por 
muitas apresentações em sua 
comunidade, em celebrações 
religiosas e por acompanhar 
a banda do pai: Musical KM. 

Bianca começou a cantar 
com 11 anos e também toca 
violão. Nesta terça-feira à 
noite cantou duas músicas, 
entre elas “É preciso saber 
viver”.

Para finalizar o Natal 

En’Canto, o Grupo Instru-
mental do projeto Louvor, 
da Comunidade Cristã, subiu 
ao palco e fez uma bela apre-
sentação. O projeto Louvor é 
coordenado pelo professor 
Cristiano e iniciou em 2016. 

Busca preparar as crianças 
para levarem o evangelho 
por meio da música e quer 
mostrar que servir a Deus 
não é abrir mão das coisas 
que se gosta e sim fazer elas 
com leveza no coração.
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