
COMEMORAÇÕES NATALINAS

  

Inaugurada a árvore de natal na Praça do Mercado.

  

ÁRVORE DE NATAL NA PRAÇA DO MERCADO ABRE COMEMORAÇÕES NATALINAS

  

  

  

Pelo sexto ano consecutivo, a Prefeitura Municipal e a Associação Comercial e Industrial de
São Carlos (Acisc), em parceria com a Associação São Carlos Presente e Futuro, com apoio

 1 / 4



COMEMORAÇÕES NATALINAS

da Centrovias (Grupo OHL Brasil), EPTV e Secretaria de Estado da Cultura, colocou em
funcionamento a árvore de Natal montada na Praça Maria Apparecida Resitano (Praça do
Mercado), para que a população possa sentir melhor o espírito natalino na cidade. Uma
emenda parlamentar do vereador José Pinheiro (PV) destinou R$ 25 mil para a realização do
evento.

  

  

  

Antes de ser acionado o dispositivo que iluminou a árvore de 23 metros de altura, a noite de
segunda-feira (8) apresentou também às cerca de 2 mil pessoas que estiveram na praça outras
atrações como a apres
entação das bandas da Faber-Castell e Cecília Meireles e da Orquestra Sinfônica de Ribeirão
Preto, a segunda orquestra mais antiga do Brasil, que trouxe 52 integrantes para a
apresentação na Capaital da Tecnologia. 

  

  

  

O prefeito Newton Lima, acompanhado da primeira-dama Ana Lima, do vice-prefeito Emerson
Leal, do gerente regional da EPTV Paulo Brasileiro, do vice-presidente da Acisc Alfredo Maffei
Neto e da diretora de Cultura Telma Olivieri, cumprimentou o maestro da orquestra Henrique
Vieira e convidou o Papai Noel para a contagem regressiva que iluminou a árvore de Natal e
emocionou a população. 
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Newton Lima disse que foi um orgulho administrar São Carlos por 8 anos e que a despedida já
traz saudades. “Isso tudo mostra o sentido do congraçamento que o espírito de Natal tem.
Peço a Deus que ilumine o meu sucessor Oswaldo Barba e desejo neste final da minha gestão
que todas as famílias são-carlenses tenham um santo Natal e um 2009 com muita paz, muito
amor e muita cultura para que possamos cada dia mais, a partir do presente, plantar um futuro
muito mais promissor para a nossa cidade e região”, despediu-se Newton Lima.

  

  

  

Para Paulo Brasileiro, “a parceria é importante porque nessa época é possível oferecer à
população espetáculos de qualidade criando essa nostalgia de um clima agradável para que
possamos ter um bom final de ano e ter a esperança de um 2009 muito melhor”.

  

  

  

A funcionária pública Monica Sales fez questão de prestigiar o evento: “Estava tudo muito
bonito e nós adoramos a apresentação de música clássica”. Já a professora Cássia Barreato
lembra que o fim de ano “desperta o amor, a união e o espírito natalino na gente, e isso nos
deixa felizes”.
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Outras atrações ainda vão marcar o Natal em nossa cidade até o fim do mês: a inauguração da
segunda árvore de Natal no canteiro central da avenida Grécia na Vila Prado, com shows da
dupla Angelo e Daniel e de Mazinho Quevedo, a instalação de um presépio natalino na entrada
do Paço Municipal e a premiação da campanha “Natal da Sorte”, que será feita no dia 24, às
11h, na Praça do Mercado, onde a Prefeitura em parceria com a Associação Comercial de São
Carlos (Acisc) estarão sorteando um carro 0 Km e duas motos para as pessoas que
comprarem no comércio local e para os contribuintes que estão em dia com o pagamento do
IPTU. 
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