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Compras&

Shoppings de
São José entram
no clima de Natal
Decorações natalinas começam
a ser apresentadas ao público
e trazem ajustes devido a
pandemia da Covid-19

Bruna Caroline
RMVALE

O

ano de 2020 está se aproximando do fim e o que se destaca
nesse período são as decorações natalinas que por conta
da pandemia do novo coranavírus precisaram de alguns ajustes, mas não perderam o encanto. Em São José dos Campos,
as tradicionais decorações de Natal estão
tomaram conta dos shopping centers. O
primeiro a revelar a decoração este ano
foi o CenterVale. A decoração, inspirada
no Universo Mickey Mouse, não conta
com a presença física do velhinho amado
por adultos e crianças. A medida se fez
necessária em razão da Covid-19. Para suprir o abraço físico, o shopping apostou
em Papai e Mamãe Noel virtuais. A partir
do dia 10 de novembro será possível tirar
fotos com as animações.
Outro espaço de compras a apostar na
decoração natalina é o Shopping Jardim
Oriente. A decoração “Natal de Luz”
teve o acender de uma árvore de natal
com mais de 20 metros, iluminada por
lâmpadas sustentáveis. O Papai Noel
também não está fisicamente presente.
A decoração natalina do Vale Sul
Shopping tem como tema o encontro

de famílias de coelhos que passaram a
Páscoa em total isolamento social. A principal atração da decoração é uma montanha-russa. Nela um carrinho por vez
funciona para divertir crianças e adultos,
sendo permitido apenas famílias andarem juntas, e há higienização a cada uso.
A montanha-russa tem 7 metros de altura
por 14 metros de largura.
O Colinas Shopping preparou sua decoração inspirada no tema “O Primeiro
Natal de Noel” e traz uma grande árvore de Natal de nove metros de altura como destaque. A história tem como
protagonista um Noel jovem, ainda
moço, e faz uma viagem às origens do
personagem. O tema leva em consideração o contexto atual, preservando os
atores idosos que costumam encarnar
o papel todos os anos. Também estão
na decoração uma casa rústica, de propriedade do Noel. Nela, é possível observar a carpintaria dele, onde Mr. Gift
coordena os pedidos de presentes das
crianças na oficina de brinquedos. O
passeio pela cenografia ainda traz um
trenó para que os clientes tenham uma
foto especial no ambiente. g

