Organização das Voluntárias de Goiás

Show de Natal
- Perguntas e Respostas O que é o Show de Natal?
É um evento do Governo de Goiás, realizado pela OVG, em duas etapas, para
festejar a data com as famílias goianas. Na primeira etapa, é montada uma grande
estrutura na Praça Cívica, em Goiânia, com Aldeia do Papai Noel, decoração natalina,
presépios, brinquedos e programação artística e cultural. Toda a programação é
gratuita.
Na segunda etapa, acontece a entrega de brinquedos para as crianças dos 246
municípios goianos.
Como é realizada a entrega de brinquedos nos municípios?
São realizados eventos em locais públicos para fazer a entrega dos brinquedos para
as crianças. O Papai Noel participa ativamente das festas para levar a alegria e a
magia do Natal para todos os participantes.
O que os municípios precisam fazer para receber os brinquedos?
A OVG, juntamente com o Governo de Goiás, divide o Estado em regiões e nomeia
servidores estaduais e da Organização para coordenar o trabalho de distribuição dos
brinquedos para os municípios. As prefeituras não precisam enviar ofício para a OVG.
Os próprios coordenadores gerais entram em contato com as autoridades municipais
para agendar a data da entrega.
Como é realizada a entrega de brinquedos em Goiânia?
Um grande evento com shows artísticos é realizado no domingo que antecede o
Natal para entregar os presentes para as crianças. Lanches, balões, brinquedos e
muita música animam a garotada até a chegada do Papai Noel, que traz todo o
encantamento do Natal para quem mais precisa.
Como é divulgado o evento do Show de Natal em Goiânia?
Nas duas etapas são realizadas campanhas institucionais que são veiculadas nas TVs
e rádios. Contamos também com mídia espontânea, onde os veículos de
comunicação da cidade (TVs, rádios, jornais e sites na internet) fazem ampla
divulgação da programação.
Para a segunda etapa, fazemos também divulgação em carro de som nos bairros
com maior concentração populacional e beneficiados com os programas sociais do
governo.
Como é realizado o transporte para o local do evento em Goiânia?
Por meio de uma parceria com o Setransp são disponibilizados ônibus gratuitos dos
bairros de Goiânia até o local do evento e, depois, ao final, as crianças são levadas
de volta até o ponto de origem.
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A OVG realiza entrega de brinquedos no dia das crianças?
Não há entrega de brinquedos no mês de outubro, somente em dezembro.
Onde obter mais informações:
Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia - GO
Assessoria Técnica da Diretoria Geral - Eventos
62 3201-9435 | 3201-9465
E-mail: eventos@ovg.org.br
Horário de Atendimento:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

