ESTELAR DECORA DIVERSAS CIDADES PAULISTAS PARA O NATAL
ESTRELAS E ÁRVORES FAZEM PARTE DA DECORAÇÃO DE NATAL DAS CIDADES
DE PAULINIA, RIBEIRÃO PRETO, PRAIA GRANDE, SERTÃOZINHO E SÃO
PAULO

A Estelar, empresa líder no segmento de decoração natalina para grandes fachadas, é a
responsável pelas decorações em diversas cidades paulistas, inclusive na capital, São Paulo.
A empresa é especializada em criação de projetos natalinos e trabalha com produtos
exclusivos. Uma de suas criações mais conhecidas é a luminária em forma de estrela para
ambientes externos e a árvore de natal de estrelas.
Este ano a Estelar é a responsável pela decoração de Natal nas cidades de Paulínia,
Sertãozinho, São José do Rio Preto e Praia Grande, e também em algumas empresas na cidade
de São Paulo.
Em São José do Rio Preto foram montadas 10 árvores de Natal de estrelas, um produto
exclusivo Estelar, e 6 papais noéis com 5 metros de altura, outro produto desenvolvido pela
empresa.

Na cidade a Estelar também instalou a decoração de enfeites reciclados que estão sendo
produzidos por entidades, organizadas pela prefeitura. A inauguração foi dia 06/12.
Em Paulínia a empresa é a responsável pela árvore de Natal de 20 metros de altura e pela
estrela de 5 metros que flutua no lago do parque Parque Zeca Malavazzi, um dos principais
pontos da cidade. A inauguração foi dia 05/12.
Em Sertãozinho a torre da catedral foi iluminada com canhões de led que mudam a cor da
torre suavemente. A Estelar também é a responsável pela iluminação de 200 coqueiros com
holofotes de hqi verdes e pela montagem de 4 árvores de natal iluminadas: três árvores de 15
metros que foram instaladas na fonte da praça central, na rotatória de entrada da cidade e na
rotatória do subdistrito de Cruz das Posses, e uma de 6 metros do lado da igreja do
subdistrito de Cruz das Posses. A inauguração da decoração de Natal foi 03/12
Na Praia Grande a empresa instalou uma árvore de 12 m na fonte na Avenida da Praia, colocou
enfeites iluminados nos postes da Av. Presidente Costa e Silva e enfeitou os arcos-pergolados
da mesma avenida com luminárias em forma de estrela. Inauguração foi em 03/12.
Já em São Paulo a empresa foi a responsável pela instalação da árvore de natal e cascatas de
micro lâmpadas no Bourbon - Ibirapuera, além da instalação e iluminação dos enfeites
reciclados produzidos pelo Grupo Pão de Açúcar em dez lojas da rede em São Paulo e duas
em Campinas e pela decoração da Rua Santa Ifigênia, feita com cordões de luminárias
vermelhas e guirlandas em postes.

Sobre a Estelar
Com nove anos de tradição no mercado natalino, a Estelar é uma das empresas líderes no
segmento de decoração natalina para grandes fachadas.
Atendendo aos mais variados clientes, a empresa realiza decorações natalinas para cidades e
grandes centros comerciais em todo Brasil e tem em seu portifólio clientes como o Magazine
Luiza, Grupo Pão de Açúcar, Wal-Mart, Gregory Modas, Bourbon Convention Center, Rede
Globo de Televisão, Shopping Alphaville e D&D. Entre as Prefeituras são destaque os projetos
realizados em São Paulo, Paulínia, Praia Grande, São José do Rio Preto, Barueri, Osasco,
Campinas e as decorações da Rua Oscar Freire e Normandia em São Paulo.
Por criar projetos de grande beleza e inovação, a Estelar realizou a decoração da Galleries
Lafayettes em Paris com a instalação de uma “cascata” de 125 estrelas de 70 cm de diâmetro
no vão livre de 3 andares da seção “Hommes”, em comemoração ao “Ano do Brasil na França”.
Preocupada em oferecer um trabalho diferenciado e de qualidade, a empresa realiza o
constante aperfeiçoamento de técnicas, desenvolvendo e utilizando sempre novos materiais e
equipamentos.
Decorando fachadas, portais, ruas e centros comerciais, edifícios, shoppings centers, entre
outros, a Estelar tem o cuidado de oferecer um produto que seja esteticamente perfeito e que
tenha visibilidade também durante o dia.
Inicialmente idealizada para a decoração natalina, a empresa é precursora e produtora da
luminária estrela, um ornamento que hoje está presente nas mais variadas decorações como
festas e eventos coorporativos.

Instalada em São Paulo em um galpão com 500 m², a Estelar contrata cerca de 70
funcionários temporários para atender a demanda no período do Natal.
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