MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

CULTURA, TURISMO E ESPORTE

NESTA SEXTA TEM MAIS UM LUAU CRISTO REDENTOR
EM GUAÇUÍ
COM A TEMPERATURA DOS DIAS SUBINDO, O EVENTO É MAIS UMA OPORTUNIDADE DE CURTIR O FRESCOR DAS
NOITES GUAÇUIENSES, COM BOA MÚSICA E A MELHOR VISTA DA CIDADE
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O evento já é um sucesso e a previsão é que o 3º Luau Cristo Redentor atraia ainda mais
público do que nas duas edições anteriores. A iniciativa, que acontece nesta sexta-feira (25), a
partir das 19 horas, na área do monumento ao Cristo Redentor, é realizada pela Prefeitura de
Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Semcultes), com o
apoio da Câmara Municipal, e já recebeu a aprovação de quem viveu a experiência de passar
uma noite agradável junto ao mais importante símbolo da cidade.
Ao contrário da última edição, em julho, quando a noite foi um sucesso, mesmo com o frio que
faz no município durante o inverno, a terceira edição, numa sexta-feira de primavera, promete
temperatura mais agradável para curtir os shows de Felipe Fernandes e Virgínia Riva. E além
dos shows, como destaca a Semcultes, o evento também oferece opções de alimentação e
espaço para estacionamento preparado pela Prefeitura, num local na parte de cima da área do
Monumento ao Cristo Redentor.
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O secretário municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Leonardo Ridolfi, destaca que a ideia
continua sendo a de realizar um evento com música de qualidade, ambiente familiar e segurança.
?Essa tem sido uma marca dos eventos promovidos pelo município, oferecendo ao público
boa música e um ambiente onde as pessoas, as famílias possam se divertir e confraternizar com
segurança?, enfatiza.
Para Ridolfi, o Luau Cristo Redentor já se incorporou ao calendário cultural de Guaçuí e está
atraindo pessoas de toda região. ?Esse é nosso objetivo, também, com todos nossos
eventos, como é o caso do Festival de Chorinho ? que estreou ano passado ? e o Festival
Nacional de Teatro, visando fixar Guaçuí como um ponto de turismo de eventos?, afirma,
sempre destacando que o fato da cidade ser bonita e bem cuidada é essencial para atrair turistas,
além de um calendário cultural com bons eventos.
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