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Show de Natal Arauto 
acontece neste sábado
A abertura está prevista para as 18 horas, com animação da Banda Magia, na Praça 
Getúlio Vargas, em Santa Cruz do Sul. Após, tem show nacional com Lucas & Felipe
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LUCiANA mANdLer
redacao1@jornalarauto.com.br

em clima natalino

Assim como os shows já organizados pela 95,7 foram prestigiados, espera-se a presença do público

PreSeNTÃO de NATAL

Às vèsperas de celebrar o 
Natal, a Arauto FM prepara 
uma super festa. É o “Show 
de Natal Arauto: o grande 
sonho do Noel”, que acon-
tece neste sábado, dia 22 de 
dezembro, na Praça Getúlio 
Vargas, em Santa Cruz do 
Sul, a partir das 18 horas. A 
abertura ficará por conta da 
Banda Magia, que subirá ao 
palco montado em frente a 
Igreja São João Batista, no 
mesmo palco onde ocorrem 
as apresentações da progra-
mação da Christkindfest. 

O show organizado pela 
equipe da 95,7 também faz 
parte da programação nata-
lina de Santa Cruz do Sul. 
Após a Banda Magia, é a vez 
do show nacional da dupla 
Lucas & Felipe. A entrada 
para acompanhar as atrações 
do “Show de Natal Arauto” 
é gratuita. Porém, toda a co-
munidade está convidada a 
levar um quilo de alimento 
não perecível. Os donativos 
serão destinados a entidades 
carentes do município. 

Assim como todos os sho-
ws e eventos realizados em 
Vera Cruz e Santa Cruz do 
Sul pela Arauto FM foram 

muito prestigiados pela co-
munidade, a expectativa é 
que neste sábado não seja 
diferente, conforme o coor-
denador artístico e comuni-
cador Tiago Rocha. “Vamos 
estar no ápice do momento 
natalino, em frente a Igreja 
São João Batista, o comércio 
estará aberto até mais tarde. 
Tem tudo para ser um grande 
evento”, projeta.

O grANde SONhO dO NOeL
Durante a apresentação da 

dupla Lucas & Felipe, também 
será conhecido o vencedor ou 
a vencedora da promoção “O 
grande sonho do Noel”. O 
vencedor ganhará R$ 10 mil 
em vale-compras. Será possí-
vel gastar R$ 1 mil em cada 

um dos patrocinadores (veja 
no quadro).

Existe um sonho que nasce 
no coração e pode ser sonha-
do por cada um de nós. Este 
é o sonho do Noel. Você é 
capaz de descobrir que sonho 
é esse? Para participar da 
promoção é preciso descrever 
o sonho exatamente como 
ele é, ou chegar o mais perto 
disso. Sendo assim, pense e 
escreva uma frase com até 
cinco linhas em fonte 12, 
contando  como você imagina 
ser o grande sonho do Noel 
e envie para o número 99793-
8140 (pelo WhatsApp). Os 
interessados podem enviar a 
frase até o meio-dia de sába-
do, dia 22.

O vencedor ou a vencedora do concurso cultural receberá R$ 
10 mil para comprar muitos presentes neste Natal. Será R$ 1 
mil em cada um dos patrocinadores. São eles:
| D’ Lu Materiais de Construção;
| Joalheria & Ótica Kothe;
| Arty Casa - Artigos para o lar;
| Supermercado Terra Nostra;
| Móveis Luciane;
| Aldematt;
| Renove - Atual Sempre;
| Afubra;
| Realeza Animal - Pet Shop;
| Fácil Home Center.

no final de novembro, entrou em vigor a Lei da Desburo-
cratização. Mais uma tentativa de facilitar a vida do cidadão, 
lembrando que em 1979, chegou-se a criar um ministério 
para tanto. O tal ministério perdeu força, pois empecilhos 
continuaram sendo criados para embaraçar o dia-a-dia do 
brasileiro. Afinal, vive-se no país do jeitinho, onde todo 
tupiniquim é considerado desonesto até provar o contrário. 
Histórico e culturas à parte, com ou sem desburocratização, 
não dá para entender, em tempos de internet, de sistemati-
zação, de processamento instantâneo, a dificuldade que tem 
os serviços de trânsito para facilitar a vida do proprietário de 
automóvel. É o caso do seguro obrigatório que só poderá 
ser pago junto com o IPVA em dois dias depois do Natal para 
quem quer se beneficiar dos descontos. Filas pela frente. E 
o que dizer das desinformações sobre as novas placas, que 
agora são obrigatórias. Enquanto isso, o cidadão que se vire. 
Como sempre foi.

SABEM quem é Alberto Torregiani? Um italiano paraplé-
gico, há mais de 35 anos vivendo em uma cadeira de rodas, 
atingido por um tiro aos 15 anos de idade, disparado pelo 
assassino e terrorista Cesare Battisti. Esse facínora interna-
cional viveu no Brasil por mais de dez anos, foi até recebido 
com pompa e circunstâncias no Palácio Piratini, onde lhe 
estenderam o tapete vermelho. Tinha casa na praia no litoral 
de São Paulo, um refugiado político folgazão vivendo à custa 
do contribuinte brasileiro. Na semana passada o presidente 
Michel Temer revogou sua condição de “privilegiado” e 
mandou entregar o terrorista ao governo italiano. Sabendo 
antecipadamente que isso aconteceria, o bandido tinha 
um plano de fuga preparado. Pode até ser que já esteja na 
Bolívia, Venezuela ou Cuba, onde com certeza será recebido 
como herói. Agora é considerado foragido e procurado in-
clusive pela Interpol. Mais dia, menos dia será encontrado 
e a Justiça se fará.

Foi o que aconteceu com o milagreiro tarado e corruptor 
da fé chamado de João de Deus. Tanto fez que acabou vindo 
a público suas sessões de cura de abuso sexual explícito, 
agora denunciado por mais de quinhentas mulheres de 
todas as partes do Brasil. Na verdade, foi uma holandesa 
que mostrou cara e coragem que puxou a fila a respeito da 
atitude do médium que de “Deus”, ao que parece, nada tem. 
De origem humilde, ficou rico dizendo-se possuidor de dons 
de cura capazes de levar esperança a milhares de pessoas. 
Curandeiro ou fazendo de conta que curava, e nisso acredi-
tado Brasil afora, agora terá que responder perante a Justiça 
as denúncias das centenas de mulheres que supostamente 
tenha abusado ou causado constrangimentos. Da parte 
delas, inquestionável boa-fé e necessidade, porque espe-
ravam dele as graças da cura de das enfermidades, muitas 
desenganadas pela medicina. É ele que está ao alcance das 
mãos da Justiça.

eStamoS a poucas horas do Natal, a data máxima da 
Cristandade. Árvores e casas estão iluminadas, vitrines e ruas 
ornamentadas, uma sensação de bem-estar parece contagiar 
as pessoas.  Natal, festa da chegada do Salvador, da Criança 
Iluminada, do Deus Menino. Contudo, ao longo dos séculos, a 
Natividade de Jesus parece ter sido substituída pela visita do 
folclórico Papai Noel, transformado em símbolo consumista. 
Ainda que esquecido e longe das homenagens, é Ele, Jesus, 
que faz renovar forças, que motiva a harmonia, que fortale-
ce a esperança em dias melhores, que traz a paz interior. É 
tempo de confraternização, de nos irmanarmos e de meditar. 
Natal é receber Cristo em cada um de nós. É o maior presente 
que podemos ganhar, e que Ele faça despertar a consciência 
de que unidos nos fortalecemos na busca de um mundo cada 
vez melhor e mais bonito. Que a Paz da Noite Feliz esteja 
sempre conosco por todos os dias. A todos, um Feliz Natal.


