5 decorações de Natal no Brasil q
ue você precisa ver
Oi, gente!
Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem!
Quem não gosta de uma decoração de Natal, hein? No Brasil, várias cidades homenageiam o Natal decorando
seus pontos turísticos. Vejam abaixo cinco cidades brasileiras que merecem a sua visita:
São Paulo – SP
Todos os anos, a SPTuris prepara um lindo Natal iluminado. A tradicional árvore de Natal do Parque do
Ibirapuera é um espetáculo à parte. É legal chegar cedo para encontrar um lugar para ver as fontes dançando e
o início da iluminação da árvore. Lindo demais!
Outro lugar de São Paulo que merece a sua visita é a Rua Normandia, que fica na Zona Sul da cidade. É uma
rua pequenininha, mas a decoração que os moradores e lojistas fazem é de encher os olhos.
Para saber mais sobre os eventos de São Paulo, acesse o site da SPTuris: http://natal.spturis.com.br.
Gramado – RS
A cidade de Gramado é outro lugar que você não deve deixar de visitar. Todos os anos, a cidade faz o especial
Natal Luz que recebe milhares de visitantes.
Meses antes do primeiro espetáculo ser apresentado, a comunidade inteira se dedica na preparação para
receber seus visitantes: os ensaios dos eventos, a decoração das ruas e das lojas são apenas um pouco do que
se vê. Para tornar tudo realidade, centenas de artistas, dentre bailarinos, cantores, músicos, atores, produtores e
diretores, com muita inspiração e talento, transformam Gramado em uma cidade mágica para a temporada de
Natal.
A parada de Natal é muito linda e merece ser prestigiada. Vale a pena!
Para saber mais sobre os eventos de São Paulo, acesse o site do Natal Luz de Gramado:
http://www.natalluzdegramado.com.br/.
Rio de Janeiro – RJ
A árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas é um lugar que merece a sua visita. A responsável pela
montagem da árvore é a empresa Light que vem iluminando a cidade para o Natal desde 1996.
A inauguração da Árvore de Natal da Lagoa costuma ocorrer entre os dias 25 de novembro e dois de dezembro
de cada ano. Neste ano de 2015, uma ventania destruiu a montagem da Árvore. Contudo, isso não impedirá que
ela seja erguida. Os trabalhos de montagem já foram tomados, mas até o momento não tem nova data para a
inauguração.
Para saber mais informações sobre a árvore, acesse o site da Light:
http://www.riolight.com.br/tag/natal-iluminado/.
Curitiba – PR
Curitiba chama-se a Capital do Natal e não é para menos. A cidade inteira se mobiliza para a realizar essa
grande festa. Desde o dia 1º de dezembro, acontece o Natal Feliz do Centro Histórico, um grande evento que

tem programação nas ruas, promoções e combos a preços fixos até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal.
Uma grande árvore de Natal de material reciclável foi montada na Praça Rui Barbosa. A peça faz parte de
elementos usados em outros natais que estavam na Regional Matriz.
Para saber mais sobre o Natal de Curitiba, acesse o site: http://www.natalcuritiba.com.br/.
Guararema – SP
Guararema fica na Grande São Paulo e as atrações de Natal são lindíssimas. O projeto é da Prefeitura Municipal
e, este ano, a inauguração da iluminação foi realizada com o show do Paulo Ricardo.
Durante todo o ano, as escolas e a sociedade se mobilizaram para arrecadar garrafas pet, tirar lixo do meio
ambiente e levar o brilho do Natal para milhares de turistas. Guararema Cidade Natal parte do princípio da
conscientização ambiental nas escolas e na sociedade e assume um compromisso com o meio ambiente e
também se torna atrativo turístico e geração de emprego e renda com a decoração natalina.
Cada pet levada para a oficina de Natal exige os cuidados de diversos profissionais, seja para o corte, pintura,
queima para modelagem, amarração, ou para a união com outras milhares de pet, montagem da estrutura e
parte elétrica e engenheiros para a segurança da infraestrutura nos pontos a serem decorados. Legal, né?
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