
Desfile atrai multidão e renova alegria
Mais de 40 mil pessoas prestigiaram parada na rua Marechal Floriano. Mais uma vez, presença de famílias chama atenção na programação
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Maria Eduarda e Rafael estavam encantados com desfile que contou formação de Santa Cruz
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Márcio e Janine Pacheco levaram os filhos para o desfile

Michelli e Gustavo levaram Carmela e Amora vestidas de Frida

O centro de Santa Cruz era 
o retrato da alegria na ma-
nhã deste domingo, quando 
mais de 40 mil pessoas fo-
ram atraídas para o primeiro 
desfile temático ao longo da 
rua Marechal Floriano. Os 
números impressionam: 10 
carros alegóricos para contar o 
tema Santa Cruz: Nossa Terra, 
Nossa Gente, em homenagem 
aos 140 anos do município. 
Eram mais de três mil figu-
rantes e 20 bandinhas típicas. 
Entre tantos “Fritz e Fridas” 
espalhados pela rua, a graça 
das crianças e a presença 
maciça das famílias chamou 
a atenção.

Janine e Márcio Pacheco 
levaram os filhos Augusto, de 
nove anos, e Felipe, um ano e 
cinco meses, para participar 
da parada. Enquanto o caçula 
ia nos braços, o mais velho era 

destaque no carro que mos-
trou a chegada do primeiro 
trem na Estação Férrea de 
Santa Cruz, em 1905.

As crianças estavam pre-
sentes em praticamente to-
das as alas, mas no público 
também deram show. Os 
primos Rafael e Maria Eduar-
da Schmatz, de Santa Cruz, 
têm três anos e desde que 
nasceram são levados pela 
família para acompanhar a 
programação que reúne mul-
tidão na rua. O menino, neste 
ano, trocou a roupa típica pela 
fantasia de Batman, enquanto 
a prima estava toda enfeitada 
com o traje típico. Eles dança-
ram, brincaram, interagiram 
com quem pedalava a bici-
cleta coletiva Zig Zag Zug. A 
avó Marlise Schmatz era só 
sorrisos e contou que é im-
portante resgatar as tradições 
com as novas gerações. “A 
gente acaba virando criança 
de novo pelos netos. Hoje em 

dia tem tanto computador à 
disposição e buscamos fazer 
a infância deles diferente, 
que seja mais lúdica, mais 
simples”, disse ela. Na festa 
que valoriza a diversidade 
cultural e a renovação das 
tradições, tinha espaço para 
todos. Para a criança dançar 
com seu traje típico ou para 
viver instantes de super-herói. 
Porque na Festa da Alegria, 
tem espaço para a felicidade.

nÃo Foi Ver?
Então se programe, pois no 
próximo domingo, dia 21, 
último dia de Festa da Ale-
gria, acontece o segundo 
Desfile Temático, também às 
10h30min, na rua Marechal 
Floriano. Os carros alegóricos 
destacaram a emancipação 
política, a força econômica, 
a tradição e a cultura alemã, 
o primeiro trem, a criação 
de comércio, escolas, igrejas 
e clubes sociais. Não faltou 
alegoria para emoldurar as 
soberanas, Rainha Ana Julia 
Metz e as Princesas Alline 
Luiza Bellina e Bruna Gabrie-
la Cruz, e outro carro que 
evidenciou as demais candi-
datas do concurso deste ano, 
além dos tradicionais carros 
do chopp e das cucas. Mui-
tas empresas e entidades se 
fizeram presentes, esbanjan-
do animação pela Marechal 
Floriano. Quer ver mais fotos? 
Acessa o Portal Arauto.

Gincaneiros apresentaram o tema
O que o desfile da Oktoberfest tem a ver com a Gincana 

de Vera Cruz? Pelo menos entre os seus figurantes, há gente 
em comum. Mas neste ano, a convite do elaborador das ale-
gorias, Sérgio Ávila, integrantes da equipe Chappahaus, da 
Escola Vera Cruz, protagonizaram a comissão de frente que 
anunciava o tema do desfile. O gincaneiro William Souza 
era um dos que estava lá, desfilando com o baú repleto de 
girassóis. “Gincana e Oktober têm tudo a ver. É desafio, 
cultura, arte, tradição e paixão. Já desfilei outros anos como 
integrante de grupo de danças, mas levar uma equipe de 
Gincana a desfilar, representando a Chappahaus e a cidade 
de Vera Cruz em um dos maiores eventos da cultura ger-
mânica do Estado, é uma honra, uma emoção”, frisou ele.

Sensação de quatro patas
Santa-cruzenses e visitantes não pouparam registros para 

tudo aquilo que chamou a atenção durante o desfile da Ok-
toberfest. Era foto dos carros alegóricos, da família Fritz, das 
Soberanas... Mas a Carmela e a Amora não ficaram para trás. 
Seus donos, Michelli Andrade e Gustavo Bassani, perderam 
as contas de quantas paradas fizeram para seus “filhotes” de 
dogue alemão, de dois anos e três meses, pudessem posar 
para as fotos. Inclusive essa, para a Redação do Nosso Jornal.

Para quem não assistiu, tem novo desfile no domingo, dia 21


