Programação de Natal terá Vila do Papai Noel e atrações até 24 de dezembro
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A decoração natalina com luzes e adereços já começou a ser montada e estará também na
Praça de Eventos Lecy de Campos e na Avenida 31 de Março. A proposta é proporcionar
opções de passeio às famílias, desfrutando dos espaços públicos e favorecendo o comércio
local no período mais importante para as vendas durante o ano. Além dos pinheiros natalinos,
a decoração tem como tema a fábrica de brinquedos do Papai Noel, com duendes e
soldadinhos de chumbo.

Outra novidade importante é que este ano Votorantim terá seis Cantatas de Natal.Três
apresentações serão das
crianças e jovens atendidos no Programa de Amparo ao Menor (Proame) nos dias 18, 21 e 22,
às 20h. O projeto vem sendo cuidado em conjunto pela Comas e pela Secretaria da Cidadania
e Geração de Renda (Seci) e o grupo vem sendo ensaiado desde agosto pelo regente Lúcio
Martini. A organização da cantata é da Ferratini Produções Artísticas, empresa que realizou a
Cantata da Estação, em Sorocaba de 2007 a 2012 e promove a Cantata no Mosteiro de São
Bento desde 2009.

Jazz, rock, sertanejo, seresta e música erudita

A programação da Praça Zeca Padeiro é organizada pela Secretaria da Cultura etem atrações
todas as noites de quarta-feira a domingo, sempre às 20h. Entre os principais destaques estão
o Grupo Society Deluxe Jazz Orkestra, com o espetáculo “Christmas Jazz in Concert”, na
quinta-feira, dia 12, a Banda Placa Luminosa e as bandas Cover de Bee Gees e Abba, na
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sexta-feira, dia 20. Outras apresentações serão do grupo de choro “Amburana”, na quarta-feira,
dia 11, a Noite da Saudade Especial de Natal com a seresta do Quinteto da Vila, na sexta-feira,
dia 13 e o show Beatles Alive, no domingo, dia 15.

No dia 19, a Praça Zeca Padeiro recebe uma edição especial do evento Aquário Sertanejo com
a dupla Joaquim & Manuel, do sucesso Boate Azul. Aos domingos, as atrações começam mais
cedo, dia 15, a atração especial é o espetáculo circence da Abracirco, em matinê, a partir das
14h e no outro domingo, dia 22, a matinê será com a Cia Tempo de Brincar, também às 14h.
Na segunda, dia 23, haverá Cantata de Natal em Concerto, com música erudita do Grupo
Allegro, às 19h.
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