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Parece longe, mas piscou e já é Natal

Daqui a exatamente um 
mês, em 1º de dezembro, abre 
ofi cialmente a programação 
natalina em Vera Cruz. Pa-
rece distante falar em Natal, 
mas basta dar uma volta pelo 
comércio para ver as deco-
rações e se dar conta que a 
principal festa cristã do ano 
bate à porta. Aliás, a previsão 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo, Esportes 
e Lazer, segundo o titular da 
pasta, Marcelo Henrique de 
Carvalho, é que na próxima 
semana a cidade já esteja 
enfeitada, no clima do Papai 
Noel.

Enquanto o artista Fernan-
do Garibaldi planeja os dois 
carros alegóricos - um trenó 
com o Papai Noel e outro que 
resgata os valores religiosos e 
a simbologia do Natal - dos 
desfi les, marcados para o do-
mingo do dia 8 de dezembro 
e o sábado do dia 21,  a artesã 
Glegir da Silva se debruça 
na separação dos enfeites, 
reformas e transformação das 
peças que vão dar cor e vida 
à decoração temática no cen-
tro da cidade, especialmente 
na Praça José Bonifácio. Nos 
arcos, antecipa o Secretário, 
desta vez a decoração será 
iluminada.

Glegir conta que na Casa 
do Papai Noel, na Praça, o 
vermelho vai dar o tom da 
decoração e o ambiente quer 
remeter a uma cena clássica 
da casa de todo mundo: 
a ceia de Natal e a espera 
pela chegada do Bom Velhi-
nho. Aquela sala com lareira, 
pronta para receber a ceia, 
com muita luz, pinheiro de-

corado e a atmosfera prepa-
rada para a família se reunir 
em torno do símbolo da festa, 
cultivar a religiosidade, se 
divertir com os presentes.

“Vamos preparar a deco-
ração com aquilo que temos 
e foi confeccionado ao longo 
dos anos, transformando 
as peças, sem desperdício. 
O que a ação do tempo es-
tragou, vamos reformar”, 
declara Glegir, destacando 
que o acervo de peças da Ofi -
cina de Artesanato é amplo e 
merece ser bem aproveitado, 
otimizando os recursos.

O QUE VAI TER 
NA PROGRAMAÇÃO?
Dia 1º de dezembro será 

o início dos festejos em Vera 
Cruz, com a abertura da Casa 
do Papai Noel e o tradicional 
desfi le de modas capitaneado 
pela Acisa, na Praça José Bo-
nifácio. Às 19h45min do dia 
8 e do dia 21 de dezembro 
estão agendados os desfi les 
de Natal, na rua Cláudio 
Manoel, com a participação 
de aproximadamente 300 
figurantes distribuídos em 
12 alas. 

No dia 7 de dezembro 
está confirmada a Cantata 
de Natal, sob a organização 
do Coral Municipal de Vera 
Cruz. As apresentações ocor-
rem no salão da Congregação 
Luterana Paz, da Esquina  
Koelzer. Ainda serão defi ni-
das a data e a programação 
do FelizCidade de Natal, 
que promete movimentar a 
praça com muitas atrações. 
Os festejos natalinos em Vera 
Cruz, sob a coordenação 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo, Esportes e 
Lazer, se estendem até o dia 
23 de dezembro.
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