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Pederneiras acende luzes de Natal
Nesta sexta-feira, às 20h, população vai conhecer a decoração natalina feita de garrafa pet na entrada da cidade e presenciar a chegada do Papai Noel

P

ederneiras - O acender das luzes do Natal
Espetacular será nesta
sexta-feira (14), às 20h, na
rotatória da Volvo, entrada
da cidade, em Pederneiras
(26 quilômetros de Bauru).
Será a inauguração a Árvore
de Natal de 6 metros de altura construída pela prefeitura
com garrafas pet como parte
do Projeto Natal Espetacular
do Fundo Social do Estado
de São Paulo em parceria
com o Fundo Social de Solidariedade de Pederneiras.
Além da iluminação total
da árvore, haverá a presença
do Papai Noel, por meio de
uma parceria com a Clube de
Diretores Lojistas (CDL), e
queima de fogos de artifício
somente com luzes, sem barulho, apenas para colorir o
céu de Pederneiras. O grande destaque, porém, deve
ficar por conta da chuva de
neve. Isso mesmo, haverá
uma hora de neve artificial
caindo para enfeitar o local.
“Preparamos uma festa bonita para celebrar essa época
tão importante que é o Natal.
Agradeço os parceiros e voluntários que nos ajudaram

com a árvore deste ano, uma
Árvore de Natal modelo e
sustentável, toda feita com
garrafas pets que recolhemos
de doação”, explica o prefeito Vicente Minguili (MDB).
Um dos objetivos principais do Natal Espetacular foi
incentivar a preservação do
meio ambiente por meio do
reaproveitamento de garrafas pets que, além de serem
retiradas do lixo, também
viraram arte, estimulando a
criatividade e qualificando
pessoas por meio de técnicas
de artesanato e reciclagem,
com a finalidade de intensificar a conscientização e a
preservação ambiental.
O projeto teve coordenação e execução das funcionárias da Prefeitura de
Pederneiras, Paula Reghine
China e Sonia Marcon, e
contou com a participação
dos voluntários Cleusa Lopes, David Eduardo da Silva Barreto, Geralda de Oliveira Magalhães, Isabele
Carolina Clemente e Sara
Lopes Zanela.
“A ideia principal era
construir uma árvore de 3
a 5 metros de altura, mas a
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A decoração natalina foi feita com técnica de artesanato

Barracão onde foram preparadas a decoração de Natal

surpresa foi grande quando
a campanha de arrecadação
das garrafas deu início no
município e, em menos de
dois meses, já possuíamos
um montante de mais de
quatro mil garrafas arrecadas pela população e prin-

árvore ainda maior e contando com mais destaques
como acessórios no formato de flores e estrelas, tudo
feito de pet. Assim, a árvore será uma das mais altas
da região, contando com 6
metros de altura e confec-

Domingo tem concerto gratuito
com Orquestras Sinfônica e Jovem
Divulgação

Apresentação das Orquestras Sinfônica e Jovem será no Teatro “Camilo Fernandez Dinucci”

O evento terá
apresentações de
canções especiais
para o Natal

B

otucatu - Neste domingo (16), a programação do “Encantos
de Natal”, promovido pela
Secretaria de Cultura de
Botucatu, dará um presente
especial ao público aman-

te da música clássica: um
concerto gratuito com as
Orquestras Sinfônica e Jovem do município. O evento será no Teatro Municipal
“Camilo Fernandez Dinucci”, às 19h30.
O evento terá apresentação de canções especiais
para o Natal e também será
um concerto para Violino
de Tchaikovsky, um concerto para violino e orquestra in Re major Op.35 de

Tchaikovsky, considerado
um dos mais difíceis escritos para o violino. Para esta
apresentação haverá a presença especial do solista
Mizael Júnior, participante
do programa Prelúdio, da
TV Cultura.
A apresentação é de
graça e para assistir, os interessados devem retirar o
ingresso com uma hora de
antecedência na bilheteria
do Teatro Municipal.

Shopping Botucatu funcionará
em horários especiais na segunda
Neste domingo,
a praça de
alimentação vai
abrir das 11h às 22h

B

otucatu - O Shopping
Botucatu funcionará
em horários especiais,
a partir de segunda-feira (17), para que os clientes
tenham mais tempo para fazerem suas compras de fim

de ano. Neste domingo (16),
lojas e quiosques o expediente será das 13h às 21h, já
praça de alimentação e lazer
as 11h às 22h.
Até o dia 22, lojas e
quiosques abrirão às 10h e
funcionarão até 23h. Já a
praça de alimentação funcionará das 10h às 23h.
O Papai e a Mamãe Noel
irão receber as crianças até
o dia 24, véspera de Natal. Neste dia, lojas e praça

de alimentação funcionam
das 10h às 18h. O Papai e
a Mamãe Noel continuam
recebendo as crianças no
Shopping até o dia 24 de
dezembro. No dia 23 de dezembro, lojas e quiosques
é das 12h às 21h; praça de
alimentação e lazer: 11h às
22h. Na véspera de Natal,
lojas e quiosques das 10h às
18h; praça de alimentação:
10h às 18h. No Natal não haverá expediente.

cipalmente pelas escolas
municipais”, disse a bióloga
e coordenadora do Natal Espetacular, Paula China.
Em pouco tempo, mais
de 6 mil garrafas pets foram
arrecadadas, o que tornou
possível vislumbrar uma

cionada pelos integrantes
do projeto e voluntários.
No topo da árvore será
colocada uma estrela elaborada pelas mãos da
também voluntária, a professora Silvana Tincani
Pacheco.

