Papai Noel do Cadima Shopping
encanta crianças e adultos nas ruas
Nova Friburgo, 2 de dezembro de 2010.

Uma multidão acompanhou a chegada do Papai Noel no Cadima Shopping, no
último sábado, 27, quando aconteceu o Grande Desfile de Natal Cadima. A
festa foi grande pelas principais ruas da cidade e também na sua chegada no
shopping. Veja as fotos!
Este ano, Papai Noel desfilou acompanhado da Mamãe Noel em uma
carruagem levada por dois belíssimos cavalos bretões brancos, conduzida por
um cocheiro vestido a caráter. As crianças cercaram o bom velhinho durante
todo o percurso, encantadas também pelas músicas natalinas da Banda do
Colégio Nossa Senhora das Mercês e pela performance dos ginastas do grupo
Silvana Gym. Ao todo, o cortejo do Papai Noel do Cadima teve 120 integrantes.
A tarde de sol ajudou para garantir a alegria e a animação do espetáculo. O
cortejo do Papai Noel saiu da concentração, perto da rua Sete de Setembro e
seguiu pela rua ao longo da Praça Getúlio Vargas. Depois, entrou na Avenida
Alberto Braune, até chegar ao Cadima Shopping, onde os ginastas se
apresentaram. Uma verdadeira multidão aguardava ansiosa o Papai Noel na
entrada do shopping.
No shopping – O Papai Noel do Cadima é velho conhecido das crianças que
freqüentam o shopping, afinal, está lá há 12 anos. Ele desceu as escadas,
acenando para a multidão e acarinhando as crianças. Visitou a Árvore Falante
e a Floresta Encantada – o cenário de Natal do Cadima. E deu ainda uma volta
no shopping lotado antes de sentar-se na sua poltrona e posar para fotos com
as crianças que já formavam fila. O Natal Cadima Shopping está que é pura
alegria!
Horários - O Papai Noel vai receber as crianças no Cadima Shopping todo dia
até o Natal. Até o dia 17/12, ele vai estar lá de 14h às 20h. De 18/12 à 23/12, o
horário é de 10h às 12h e de 14h às 22h. No dia 24 de dezembro, véspera de
Natal, ele fica de 9h às 12h e de 14h às 18h. A Árvore Falante segue também
contando histórias nos fins de semana. A partir do dia 11/12, a Árvore Falante
começa contar histórias todos os dias.
“Em qual shopping você concorre a um novo Fiat Uno Vivace neste
Natal?”
Um Fiat Uno Vivace 0 Km é a surpresa para o sorteio de fim de ano que o
Cadima Shopping reservou para os seus freqüentadores. O automóvel, que
será sorteado no início de janeiro, levou o prêmio “Carro do Ano” promovido
pela revista “Autoesporte” e divulgado no caderno “Carro etc”, do jornal O
Globo. Para concorrer, os clientes deverão preencher o cupom disponibilizado
a cada R$ 80 reais em compras nas lojas participantes e responder

corretamente à pergunta: “Em qual shopping você concorre a um novo Fiat Uno
Vivace neste Natal?”.
SERVIÇO:
Horários do Papai Noel:
Diariamente
Até 17/12 - de 14h às 20h
De 18/12 à 23/12 - de 10h às 12h e de 14h às 22h
Dia 24 de dezembro - de 9h às 12h e de 14h às 18h.
Horários da apresentação da Árvore Falante:
04 e 05 de dezembro (sábado e domingo) – das 14h às 20h
De 11/12 a 17/12 – todos os dias, das 14h às 20h
De 18/12 a 23/12 – todos os dias, das 10h às 22h
24/12 – das 9h às 18h
Horários de Funcionamento do Cadima Shopping:
Segundas: Praça de Alimentação: 12h às 22h | Lojas : 13h às 22h
Terça a Sábado: 10h às 22h
Domingos e Feriados: Praça de Alimentação: 12h às 22h | Lojas: 14h às 20h
www.cadimashopping.com.br
Horários Especiais de funcionamento do shopping no Natal: ver anexo
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