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Cidade de Maria não terá espetáculo de Natal
Segundo a administração, evento não ocorrerá este ano por falta de patrocínio; Paixão de Cristo está mantida
LUCAS FRANÇA
REPÓRTER

A Cidade de Maria, no 
município de Craí-
bas, Agreste do Es-

tado, não irá celebrar o tra-
dicional espetáculo sobre o 
nascimento de Jesus no pe-
ríodo natalino por falta de 
recursos e patrocínios.

Construída em 2006, a 
Cidade de Maria era um 
espaço utilizado para a re-
cuperação de dependentes 
químicos. Com o tempo, 
muitas caravanas começa-
ram a frequentar as apre-
sentações que iniciaram em 
2013 e o local ficou conheci-
do por ser uma área de pe-
nitência, oração e fé.

Segundo o deputado Gi-
valdo Carimbão, respon-
sável pela a administra-
ção do local, este ano não 
conseguiu patrocínios para 
a montagem, produção e 
apresentação do espetácu-
lo. “Este ano, não iremos 
realizar a peça sobre o nas-
cimento de Cristo. Tenta-

mos conseguir patrocínios 
e recursos, mas como o país 
está em crise, isso afetou a 
todos. E eu não tenho como 
realizar tudo com recursos 
próprios, porque há um cus-
to alto”, explicou o deputa-
do.

O evento ara apresenta-
do na véspera e no dia de 
Natal e contava com uma 
programação que começava 
às 14h, com apresentações 
de corais, missa, shows mu-
sicais e em seguida o espe-
táculo. 

De acordo com Carim-
bão, o foco no momento é 
conseguir recursos para o 
espetáculo mais tradicional 
da cidade. “Não iremos ter o 
de Natal, mas com certeza, 
iremos realizar o espetáculo 
principal da Cidade de Ma-
ria que a Paixão de Cristo. 
No momento, este é o foco 
e já estamos correndo para 
que dê tudo certo”, ressalta.

HISTÓRIA 
São 300 mil metros qua-

drados projetados para en-
cenações com capacidade 

para 20 mil pessoas. Con-
siderado o maior complexo 
teatral ao ar livre do mun-
do. O espaço é totalmente 
adaptado com rampas e ou-
tras formas de acesso para 
portadores de necessidades 
especiais.

A peça que era apresen-
tada todos os anos contava a 
história do período que ante-
cede o nascimento de Jesus 
sob o olhar de Maria e José. 
Eram 12 cenas distribuídas 
em palcos elevados que nar-
ravam o drama do casal em 
busca de abrigo e acolhida 
com a vinda do maior símbo-
lo do Cristianismo.

No ano anterior, espetá-
culo contou com 150 atores 
em cena e 80 pessoas que 
formavam a equipe técnica. 
A peça trazia figurinos, ce-
nários e efeitos de luz e som, 
que convidavam o público 
para reviver a história.

A Cidade de Maria tem 
capacidade para dois mil ôni-
bus, cinco mil carros e 10 mil 
motos. O espetáculo durava, 
em média, duas horas. Tradicional espetáculo era apresentado na véspera e no dia de Natal e, ano passado, contou com 150 atores

DIVULGAÇÃO

Evento contará com apresentações teatrais, musicais e celebrações religiosas de 9 deste mês até 6 de janeiro

FINAL DE ANO

Cidade de Palmeira dos Índios terá primeiro Natal de Luz
Já no município de Pal-

meira dos Índios, a prefeitu-
ra anunciou o primeiro even-
to que acontecerá de nove de 
dezembro de 2017 até o dia 6 
de janeiro de 2018. O anún-
cio oficial da festa foi feito 
no dia 30 de novembro, na 
sede da prefeitura, para a 
imprensa e convidados, com 
apresentações culturais, Or-
questra Filarmônica de Pal-
meira e a canção Natal de 
Luz, composta especialmen-
te para a data pelo músico 
palmeirense Osman Araújo. 

A época, que remonta o 
nascimento de Jesus Cris-
to, vai ser celebrada e co-
memorada na cidade com o 
primeiro Natal de Luz, uma 
festa para a família palmei-
rense e convidados.

Segundo os organizado-
res, o evento busca integrar 
toda a população local, além 
de pessoas de cidades e es-
tados vizinhos, em uma co-
memoração ao longo do mês 
de dezembro, com apresen-
tações teatrais e musicais, 
missas, cultos e todo o sim-
bolismo religioso que envol-
ve a data de aniversário de 
Jesus Cristo.

Desta maneira, o muni-
cípio de Palmeira dos Índios 
faz mais um resgate de even-
tos culturais patrocinados 
pela prefeitura, assim como 
foi o Carnaval, a Paixão de 

Cristo, as festas juninas, a 
Semana Graciliano Ramos 
e a I Flipalmeira e, agora, a 
realização do Natal de Luz 
de 2017. Réveillon e show 
da virada também estão na 
programação.

ECONOMIA
O Natal de Luz de Pal-

meira dos Índios agregará 
os fatores positivos gerados 
pelo aumento do fluxo de 
visitantes na cidade e va-
lorizará o que de mais au-
têntico existe no município, 
com destaque às tradições 
natalinas do povo nordes-
tino. Outro grande objetivo 
é envolver as comunidades 
locais para possibilitar um 
maior engajamento da po-
pulação e oferecer durante 
a programação diferentes 
atrações culturais e religio-
sas, que serão apresentadas 
em frente à Catedral Dioce-
sana.

Os shows e outras ma-
nifestações folclóricas acon-
tecerão na Praça do Skate, 
no Centro. As principais 
ruas se transformarão em 
um corredor, ornamenta-
dos com os principais tema 
da festa, e os monumentos 
da cidade também estarão 
decorados com motivos na-
talinos.

Para o prefeito Júlio 
Cezar, o Natal de Luz de 
Palmeira dos Índios é um 

momento importante para 
reunir a família e os amigos, 
comemorar o nascimento de 
Cristo e ressaltar a impor-
tância da fé e da religião na 
vida de cada um.

“É com imensa alegria 
que anunciamos o primei-
ro Natal de Luz da nossa 
cidade. O intuito da festa 
é integrar as pessoas, com 
o objetivo mais importante 
que é celebrar o nascimento 
de Jesus Cristo. Este é um 
evento que agrega e reconci-
lia. É um momento de festa, 
de presentes e, sobretudo, 
de reflexão. Não poderíamos 
deixar de fazer essa festa 
na nossa cidade. A popula-
ção merece este presente”, 
afirma o prefeito. “Palmeira 
está mais bonita e atraente, 
vamos fazer também o show 
da virada e a tradicional 
queima de fogos”, continua.

A programação completa do 
Natal de Luz pode ser conferi-
da no site www.palmeiradosin-
dios.al.io.org.br.

MARECHAL
Outras cidades também 

estão se programando para os 
festejos natalinos. Marechal 
Deodoro, por exemplo, já está 
preparando a programação 
que deverá ser divulgada nos 
próximos dias, segundo infor-
mou a assessoria de comuni-
cação do município. (L.F. com 
assessoria)

ASCOM PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Prefeito de Palmeira dos Índios, Júlio Cezar faz anúncio oficial da festa que começa neste sábado


