Inauguração da Árvore do Ibirapue
ra e Caravana de Natal

Logomarca do Natal Iluminado de São Paulo (Reprodução).

Uma das principais atrações de Natal da cidade de São Paulo, a Árvore de Natal do Ibirapuera será inaugurada
neste sábado, 28 de novembro, na Praça Aldo Chioratto, em frente ao Parque Ibirapuera, juntamente com a
Caravana Iluminada, formada por seis carretas com atrações como o Papai Noel e as renas.
Essas atrações tem patrocínio inédito da Coca-Cola FEMSA Brasil e fazem parte do Natal Iluminado 2015,
realizado pela Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Especial para Assuntos de Turismo e São Paulo
Turismo (SPTuris).
A programação da noite começará às 20h no palco ao lado da árvore, com apresentação do Coro Lírico
Municipal de São Paulo, composto por 80 vozes regidas pelo maestro Bruno Greco Facio, que cantarão trechos
de óperas e canções temáticas. Em seguida, chegará a Caravana Iluminada com Papai Noel. Uma das carretas
trará também um telão com a contagem regressiva para o acendimento da Árvore, com música e queima de
fogos com duração de cinco minutos.
Sobre a Árvore de Natal e as Caravanas
Com patrocínio da Coca-Cola e novo conceito, a Árvore de Natal este ano será ainda mais especial. Além da
novidade da Caravana – que sempre se encerrará na atração – a árvore terá muito mais elementos em sua base,
de forma que as pessoas que passam pela região possam apreciar de perto o espetáculo, as crianças
mergulhem no mundo da fantasia e todos possam tirar belas fotos. Serão grandes bonecos de personagens
como Papai Noel de quase dois metros, ursos polares, soldados e bailarinas, além de bolas vermelhas e
douradas, sinos, guirlandas e laços, todos esses itens com mais de 1 metro. A iluminação da árvore – que possui

35 metros de altura, 15 de diâmetro e uma estrela de 4 metros no topo – também proporcionará ao público um
show inédito, com figuras em relevo e em 3D instaladas nos painéis na base, assim como luzes Flex Light
brancas, strobles e refletores em LED. Tudo irá compor um cenário emocionante para a população.
Já as Caravanas Iluminadas trazem o tema do Conto de Natal, “Uma Ponte para Noel”, e serão compostas por
seis carretas que circularão por diferentes pontos e regiões da cidade, tendo sempre como destino final a Árvore
do Ibirapuera. Cada um dos veículos terá diferentes atrações, como Papai Noel e as renas, sistema de som e
iluminação especial, além do caminhão com painel de LED que projetará mensagens de Natal enviadas pelo
público, nas quais o destinatário recebe um aviso via rede social convidando-o a participar do evento e
informando sobre o recado especial que está esperando por ele.
Serviço:
Inauguração da Árvore de Natal do Ibirapuera e Caravana Iluminada
Data: 28 de novembro de 2015, às 20h.
Local: Praça Aldo Chioratto, em frente ao Parque Ibirapuera.
Site do Natal Iluminado 2015: cidadedesaopaulo.com/natal
Como chegar:
Algumas ruas estarão com trânsito interrompido nas proximidades da Árvore de Natal no dia de sua inauguração.
Por isso, privilegie o transporte público ou táxi.
Metrô: Não há estações de Metrô no local, porém algumas são mais próximas, como a Brigadeiro,
Paraíso, Santa Cruz, Vila Mariana, Ana Rosa.
· Ônibus: Várias linhas atendem as proximidades do Parque Ibirapuera. Consulte a linha ideal para seu ponto de
origem no site da SPTrans: sptrans.com.br
Credenciamento de imprensa: os jornalistas que desejarem cobrir o evento devem informar pelo e-mail
imprensa@spturis.com até sexta, dia 27, às 17h.
Informações: (11) 2226-0409.
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