
As atrações no Santuário marcam a abertura do comércio no período noturno em 10 de dezembro

Pátio da igreja terá um presépio em tamanho real e terá a chegada do Papai Noel 

Já estão sendo instaladas a 

decoração e a iluminação do projeto 

“Natal dos Sonhos”, que abrangerá 

a região central de Penápolis, a 

praça Dr. Carlos Sampaio Filho e 

algumas praças em bairros da 

cidade. A previsão é de que no 

domingo (14) já estejam iluminados 

alguns pontos, como as rotatórias do 

Jardim Pevi e da avenida Irmãos 

Buranello.
O projeto “Natal dos Sonhos” é 

resultado de uma parceria entre o 

Sincomércio, a Associação Comer-

cial e Empresarial e a Prefeitura, por 

meio das secretarias de Cultura e 

Turismo e de Desenvolvimento e 
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Comércio começa a receber decoração para o Natal dos Sonhos

Trabalho, com o 

apoio de todas as 

demais secre-

tarias municipais 

e o Daep (Depar-

tamento Autô-

nomo de Água e 

Esgoto de Pená-

polis). O acen-

dimento ocial 

da iluminação de 

ruas e avenidas 

da cidade está 

previsto para 1º 

de dezembro, quando haverá a 

estreia da “Aldeia do Papai Noel”. 

Ela será instalada na praça Dr. 

Carlos Sampaio Filho, que deve se 

tornar um ponto de encontro 

durante as festas do nal de ano.
As atrações no Santuário São 

Francisco de Assis, marcando a 

abertura do comércio no período 

noturno, terão início em 10 de 

dezembro. No pátio do santuário 

será montado um presépio em 

tamanho real, com trenó e renas, 

além da chegada do Papai Noel. O 

local ainda será palco do “Sonho 

Iluminado”, nome dado a um show 

de luzes com duração de aproxi-

madamente 15 minutos, realizado 

três vezes por noite.
O calçadão da rua Mário Sabino 

também receberá decoração espe-

cial, denominado “Sonho Colorido”, 

com mais de 550 guarda-chuvas 

coloridos serão espalhados neste 

trecho. A decoração terá acessi-

bilidade total para pessoas com 

mobilidade reduzida, deciência 

física, visual ou auditiva.
Paróquias
O projeto “Natal dos Sonhos” 

conta ainda com parcerias com as 

paróquias e comunidades. Neste 

sábado (13) já entra em funcio-

namento a iluminação das praças 

da Paróquia Sagrada Família, no 

Jardim Eldorado e da Igreja Nossa 

Senhora da Aparecida.
No domingo, será a vez da Igreja 

São João Batista na Planalto e na 

quinta-feira (18) estará iluminada a 

Igreja Nossa Senhora de Fátima.
No dia 20 estarão iluminadas as 

paróquias São José Operário 

(Cidade Jardim) e Santa Clara de 

Assis (Del Rey); e no dia 21, os 

moradores já poderão conferir a 

decoração na Paróquia Santa 

Terezinha.
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