Faxinal do Soturno

Natal encantado da Quarta Colônia
em Faxinal do Soturno

Toda a magia do Natal estará concentrada em Faxinal do
Soturno, nos dias 18, 19 e 20
de dezembro, quando a Fundação Ângelo Bozzetto realiza
um evento diferenciado para
comemorar a importante data.
Com uma programação
dedicada anualmente para
espalhar o encantamento do
Natal pelos municípios da
Quarta Colônia, este ano a
Fundação Ângelo Bozzeto
apostou em uma versão diferente de comemoração natalina. Conforme a presidente da
Fundação, Mariza Bozzetto, em entrevista à
Rádio Integração na manhã de quarta-feira,
dia 17, a mudança é referente à realização
dos espetáculos, que aconteciam uma noite em cada município de atuação da Fundação e, para 2014, foram todos concentrados
em Faxinal do Soturno: "Neste ano, concentramos tudo em Faxinal do Soturno, e estamos trazendo as cidades para fazermos um
grande intercâmbio cultural. São três dias
em que as prefeituras trarão o que há de
melhor das suas cidades para compor este
grande espetáculo", conta Mariza.
Com a direção e organização de uma
grande equipe de profissionais, entre eles
o cineasta Ricardo Zimmer e a diretora Nara
Maia, que já dirigiu o Natal de Gramado, a
programação teve início na quinta-feira, dia
18, e segue nesta sexta e sábado, dias 19 e
20, com lançamento de livros, apresentação de corais, shows musicais e o grande
desfile natalino, que conta com cinco carros
alegóricos e mais de 500 artistas: "Será um
Natal inédito na Quarta Colônia. Nunca antes tivemos um Natal dessa magnitude. Es-

tamos com cinco carros alegóricos gigantescos e com mais de 500 integrantes que desfilarão na avenida", destaca
Mariza.
Nesta sexta-feira, dia 19, haverá Sessão de autógrafos dos livros do Eng. e
Escritor Fábio Toledo/RJ; às 18h30min.
Às 19h30min "Happy Hour" com o tecladista Marcelo Gumieri/SP; 20h30minApresentação do Coral de Santos AnjosFaxinal do Soturno. O Desfile Natalino
inicia a partir das 21h, na Av. Vicente Pigatto. Após, acontece o Show da Banda
Rafa Schuler "Christmas Rock".
No sábado, dia 20, para o encerramento da programação, seguem as atividades com autógrafo, "Happy Hour". O
Coral Stª Cecília de Faxinal do Soturno
fará sua apresentação e, depois do grande desfile, acontece o Show com o Cantor Délcio Tavares "Natal da Família".
"Convidamos a todas as pessoas da
Quarta Colônia e região para prestigiarem este grande evento e comemorar o
Natal conosco", finalizou Mariza.

De 19 a 30 de dezembro de 2014

Programação de Natal também
terá lançamento de empresas
e livros inovadores

Local que
reúne uma região de imigrantes italianos visionários, Faxinal do
Soturno, foi um
dos cenários
escolhidos
pelo autor carioca Fabio Toledo para ambientar o seu
mais novo lançamento: "Corpo de Tigre,
Alma de Fênix".
O livro pretende inspirar o leitor a buscar as suas
potencialidades e diferenciais e vencer na vida! O evento de lançamento
faz parte da programação de festividade de Natal de Faxinal do Soturno, e
será realizado de 18 até 20 de dezembro, às 19h30 (praça de Faxinal do Soturno). O livro conta com prefácio de
Ricardo Zimmer (diretor de cinema,
escritor e produtor) e Ney Suassuna
(Renomado empresário, Ex-Ministro
de Integração e Ex-Senador da República dos governos Fernando Henrique
Cardoso e Lula
Na ocasião também haverá o lançamento do livro "O Agente das Galáxias", do mesmo autor, Fabio Toledo, e
da sua empresa i9group, que busca
despertar, capacitar e conduzir pessoas e empresas a serem bem sucedi-
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das diante dos desafios impostos pela vida moderna. Durante o
lançamento haverá demonstração
de kits de robótica, que poderão
ser programados por crianças a
partir de oito anos de idade, a partir de uma revolucionária iniciativa
de educação empreendedora,
idealizada pela i9group. Também
haverá apresentação com os personagens dos livros fantasiados.
Segundo Ricardo Zimmer, "Nada
será como antes depois do último capítulo deste livro... embarque com a alma e o coração lavados, pois degustar
cada capítulo dessa
tão singela obra é
descobrir que, com
um pouco de astúcia, podemos vencer
qualquer desafio."
Sobre o autor: O
autor Fabio Toledo é
um exemplo vivo dos
ensinamentos trazidos pelos livros e
carrega em sua trajetória uma história
de superação e empreendedorismo.
Após sofree um atentado em 2004, no
qual seu carro foi atingido por vários tiros, ele trocou uma sólida carreira como
executivo para empreender. Dessa história toda tirou apenas boas lições,
como aprender a superar desafios e sair
vitorioso de situações adversas que a
vida possa "impor".

