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Com a promessa de realizar o fim de ano mais “turbinado” de todos os tempos, a Prefeitura de 
São Paulo apresentou no último dia 17 as atrações do “Natal iluminado 2009”, que neste ano 
tem como tema central “Natal da família paulistana”. A partir do próximo dia 5 até o dia 6 de 
janeiro a capital paulista será iluminada por mais de 25 milhões de microlâmpadas, 60% delas 
em LED, tecnologia que permite uma economia de cerca de 50% no gasto de energia.  
 
Com investimento de R$ 5,9 milhões, o projeto que tem toda a sua comunicação desenvolvida 
voluntariamente pela Lew’Lara\TBWA traz os patrocínios da AES Eletropaulo, Associação 
Comercial, Ateliê Brasil/REM Construtora, Fecomércio, Grupo Santander Brasil, Itaú Unibanco, 
Nestlé, Grupo Pão de Açúcar, Sabesp e Telefônica. Em 2008, o “Natal iluminado” contou, 
apenas, com o patrocínio de cinco companhias. 
 
Segundo Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo, nesta edição a próspera parceria com a 
iniciativa privada permitiu que a Prefeitura concentrasse seus investimentos em outros 
projetos de Natal, como a iluminação e a cenografia de 4 mil elementos, entre postes e 
árvores da capital paulista. No ano passado, foram 600 os elementos decorados.  
 
Neste Natal, até a Lei Cidade Limpa – em vigor desde 2007, que proíbe a publicidade externa 
na cidade será flexibilizada. Segundo Kassab, a SPTuris está autorizada a iluminar com verba 
da Prefeitura as Marginais Pinheiros e Tietê, além da Avenida 23 de Maio. Contudo, a 
logomarca da Prefeitura não poderá ser utilizada. “Sem sombra de dúvidas, este Natal será o 
mais ‘turbinado’ de todas as edições realizadas. Vamos iluminar essas três importantes vias, 
sem deixar à mostra a placa da Prefeitura”, disse Kassab. 
 
Ações 
 
Os dez patrocinadores do “Natal iluminado 2009” irão realizar diversas iniciativas no mês de 
dezembro na cidade de São Paulo. Com investimento de cerca de R$ 1 milhão, o Grupo Pão de 
Açúcar prepara uma programação especial para a sua tradicional “Fonte Multimídia do Parque 
do Ibirapuera”. A partir do dia 1º de dezembro, 1,5 milhão de lâmpadas enfeitarão as 220 
árvores no entorno do Parque. 
 
A expectativa é de que 4 mil pessoas por dia visitem as apresentações. “Desde 2004, 
presenteamos a cidade com esta fonte. É uma maneira de valorizar o parque e deixá-lo ainda 
mais atraente para o público”, enfatizou Paulo Pompilho, diretor de relações corporativas do 
Grupo Pão de Açúcar. 
 
O executivo também contou que a PA Publicidade, house do grupo, está desenvolvendo 
campanha, que irá ao ar na primeira semana de dezembro, para divulgar as novidades da 
“Fonte Multimídia”. 
 
Constante apoiador do evento em São Paulo, o Itaú Unibanco vai decorar toda Avenida 
Paulista, além da agência Trianon do Itaú Personnalité, a partir do próximo dia 28.  
 
Já a Nestlé, em parceria com a Maior Entretenimento, traz ao Brasil a parada “Momentos 
mágicos Disney”. No dia 20 de dezembro, os personagens de Walt Disney desembarcam em 
São Paulo, e farão um desfile no bairro de Santana. “Assistir ao espetáculo da Parada Disney 
será uma oportunidade única para muitos que sempre esperaram por este momento”, disse 
Ivan Zurita, presidente da Nestlé Brasil. Além de São Paulo, outros Estados também receberão 
o evento ainda neste ano e em 2010. 
 
Sob o tema “Juntos para uma vida melhor”, o Grupo Santander Brasil será responsável pelo 
projeto que abrange a tradicional “Árvore de Natal do Ibirapuera” (que neste ano terá 75 
metros, 5 a mais em relação a 2008) e a iluminação de vários pontos da cidade, como Vale do 
Anhangabaú; Edifício do Banco Real, na Avenida Paulista, e Torre Santander. As iniciativas 
também foram idealizadas em parceria com a Mix Brand Experience. 



 
Outras ações serão oferecidas, ainda, pela AES Eletropaulo, que trará o espetáculo “Festa da 
luz”, que acontece de 5 a 27 de dezembro, no Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 
 
Já a Associação Comercial de São Paulo inaugura, no próximo dia 7, no Páteo do Colégio, a 
Vila de Noel, uma reprodução da morada de Papai Noel. 
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