MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

CULTURA TURISMO E ESPORTE

NESTA SEXTA TEM LUAU CRISTO REDENTOR EM
GUAÇUÍ
EVENTO CONTARÁ COM AMBIENTE FAMILIAR E SEGURO, COM SHOWS E UMA VISTA ESPECIAL DA CIDADE DE
GUAÇUÍ À NOITE
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Nesta sexta-feira (3), moradores e visitantes terão mais um motivo para irem até o mais famoso
símbolo da cidade: o Monumento ao Cristo Redentor. A Prefeitura de Guaçuí, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Semcultes), vai realizar o Luau Cristo
Redentor, com shows e um clima especial, com direito a uma vista maravilhosa da cidade.
Assim como outros eventos que têm sido organizados pela Semcultes ? como é o caso do
Festival de Chorinho que estreou ano passado, o objetivo é acrescentar mais essa iniciativa ao
calendário cultural da cidade, que tem investido, estimulado e apoiado ações que façam de
Guaçuí um ponto de turismo de eventos. ?Temos investido em novos eventos, inclusive, com
um carnaval diferente e mais familiar, porque Guaçuí é uma cidade linda e bem cuidada, logo,
tem potencial para atrair muitos turistas?, afirma o secretário da pasta, Leonardo Ridolfi.
No Luau Cristo Redentor, em especial, a Semcultes está divulgando um evento com música de
qualidade e ambiente familiar e com segurança. O evento está marcado para começar a partir
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das 19 horas e terá shows do Grupo Eternize Musical e banda Hey, de Guaçuí.
Segundo o secretário Leonardo Ridolfi, nesta primeira edição, o Luau Cristo Redentor terá
como maior atrativo, além das apresentações musicais, a beleza das noites de Guaçuí,
torcendo para que o clima ajude e não chova. ?Vamos torcer para não chover, porque
teremos música de qualidade, para ouvir e aproveitar o clima das noites de Guaçuí?, afirma
Ridolfi.
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