Pelotas Doce Natal será lançado no dia 11 com casa no lago e árvore no
Centro Histórico
Tradicional evento natalino da região sul será realizado após um ano sem edição devido à pandemia
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O encanto do Natal retorna neste ano para o Centro Histórico com o Pelotas Doce Natal,
promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL) em parceria com a Prefeitura
de Pelotas, através da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (Sdeti), e apoio
da Vetorial Internet. Assim como nas edições anteriores, o evento acontecerá no Mercado
Público e na Praça Coronel Pedro Osório, de 11 de dezembro a 02 de janeiro, e convidando
a comunidade a celebrar o espírito natalino e valorizar a cidade em um momento positivo com
o avanço da vacinação.
O destaque dessa edição é a árvore de Natal com 15 metros de altura em frente ao Mercado
Público e a casa no lago, montada na Praça Coronel Pedro Osório para ser o espaço do
Papai Noel junto ao presépio. A praça também será ambientada para a data com jogos de
luzes, show de águas dançantes e música. A população poderá visitar o Papai Noel até dia
23 das 19h às 23h, e no dia 24, véspera de Natal, das 17h às 20h.
Enio Ferreira, Conselheiro-Gestor da CDL Pelotas, destaca que o retorno do evento é um
sinal de esperança e também uma forma de celebrar a cidade. “Todos passaram por
momentos muito difíceis nos últimos dois anos e estamos com saudade do Natal
preenchendo as ruas de Pelotas. Será uma oportunidade para viver esse momento especial,
prestigiar as empresas da cidade, o Centro Histórico e renovar nossas perspectivas para o
próximo ano”, destaca.
O evento seguirá todas as medidas e protocolos de distanciamento impostos pela pandemia
da Covid-19 e a programação não contará com atividades que promovam aglomeração. A
CDL Pelotas e o governo municipal ainda reforçam a obrigatoriedade do uso da máscara.
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