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Cantando “Xiruz vem com 
tudo pra ser bicampeã”, os 
gincaneiros foram os pri-
meiros a desfilar. A paródia 
é da música “Malbec”, de 
Henrique e Diego em parce-
ria com Denis Dj. A xiruzada 
apresentou o tema História, 
mitos e lendas dos mares.

Iemanjá, a rainha do mar, 
veio na comissão de frente. 
Para homenageá-la, seus 
seguidores caminharam em 

procissão. Outra importante 
referência do tema, lembrada 
pela equipe, foram os piratas, 
saqueadores do mar. Com 
cabelos desgrenhados e tapa 
olho, eles vieram para ater-
rorizar o mar em busca de 
novas vítimas para roubar.

Poseidon, deus supremo 
do mar, foi representado no 
carro alegórico, cenário que 
foi ambientado nas profun-
dezas do mar. Também no 

caminhão, a equipe destacou  
a lenda da serpente Leviatã, 
que apareceu acompanhada 
das sereias. Elas, que também 
desfilaram em terra, seduzin-
do os pescadores. 

Para encerrar a apresen-
tação, a Xiruz mostrou o 
Triângulo das Bermudas, 
local que se popularizou pelo 
desparecimentos de aviões, 
barcos cargueiros e navios 
nas águas. 

A Selvagens desfilou apre-
sentando o Mundo Árabe. A 
equipe trouxe Marrocos  para 
abrir o espetáculo. O país foi 
representado através do per-
sonagem Aladim, jovem que 
descobre uma lâmpada má-
gica que lhe concede desejos. 

Na primeira ala, as cores, o 
luxo e as odaliscas dançando 
e esbanjando sensualidade, 
apareceram para representar 
as comemorações dos Sheiks. 

Na sequência, os gincaneiros  
fizeram uma homenagem à 
cultura e à religião, através 
da força da fé e do alcorão, 
livro sagrado do Islã.

O carro alegórico da Sel-
vagens mostrou a arquitetu-
ra do Mundo Árabe, através 
das mesquitas e, ainda, as 
festas e o luxo, característico 
do país. Já na terceira e últi-
ma ala, a equipe representou 
o Egito e seus deuses, através 

de Anubis e Ísis. O público, 
vestido com roupas carac-
terísticas do povo egípcio, 
apareceu para representar 
a devoção aos deuses. Uma 
das governantes mais fa-
mosas do Egito, Cleópatra, 
também não ficou de fora 
do desfile.

A equipe foi embalada 
pela paródia da música “Lu-
gar melhor que BH”, de Cé-
sar Menotti e Fabiano.
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Desfile apresenta pluralidade de temas

XIRUZ SELVAGENS

KABONGHI

A Kabonghi levou o tema 
Las Vegas, o mundo da di-
versão, para a rua Cláudio 
Manoel. Os jogos de sorte ou 
azar, famosos nos cassinos 
da cidade, abriram o desfile 
da equipe. Nessa ala, pessoas 
bem vestidas interagiram 
com as mesas de jogo.  

Na sequência, as dança-
rinas do espetáculo Jubilee, 
apresentação que é feita nos 
cassinos e casas noturnas de 

Vegas, mostraram sua sen-
sualidade.

A Kabonghi transformou 
o carro alegórico em um 
cassino, com roleta e mesa 
de jogos. Interagindo com o 
cenário, estavam artistas que 
já passaram pela cidade em 
turnê, como Elvis Presley e 
Marilyn Monroe.

Além dos cassinos, uma 
das principais atrações de 
Las Vegas são os casamentos. 

Esse é considerado o segun-
do lugar do mundo com 
mais matrimônios. Por isso, a 
equipe representou em uma 
de suas alas os casamentos, 
com direito a Elvis Presley 
durante a cerimônia. 

O Cirque Du Soleil encer-
rou o desfile da Kabonghi.  A 
companhia possui mais de 
seis shows em cartaz na cida-
de durante o ano em hotéis e 
cassinos. 

São Pedro resolveu dar uma trégua 
e colaborar para a realização do desfile 
temático. Se o sábado à tarde foi de 
muita chuva e barro, o domingo, pelo 
mesmo horário, foi de tempo aberto, 
com inserções de sol. O clima bom 
contribuiu para que o público marcasse 
presença. Conforme a Secretaria de 
Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, 
tomando por base os espetáculos de 
Natal, de oito a nove mil pessoas esti-
veram na rua Cláudio Manoel, para as-
sistir a uma das tarefas mais esperadas.

Em 2019, mesmo com data fecha-

da de aniversário de Vera Cruz - 60 
anos - o tema não foi voltado aos 
festejos. E isso foi descrito na tarefa, 
justamente para ser algo diferente. 
Na sexta-feira à noite, as equipes re-
ceberam 12 temas. Cada uma escolhia 
dois e apresentava apenas um no 
domingo. Xiruz optou por Histórias, 
mitos e lendas dos mares; Kabonghi, 
Las Vegas; Selvagens, Mundo Árabe; 
Los Refugos, Sete pecados capitais; 
Kaimana, personagens icônicos japo-
neses; e Largados, Vikings.

Os mesmos jurados de sábado à noi-

te avaliaram o desfile temático: Marli 
Silveira, escritora, poeta, diretamente 
ligada às mais diversas atividades 
culturais; Edinei Martins, carnavales-
co, figurinista, experiência de mais 
de 15 anos na área; Tarcisio Henkes, 
ex-elaborador da Gincana Municipal, 
experiência como juri em muitos 
eventos; Lisiane Camargo, produtora 
cultural, experiência na área de mais 
de 10 anos; e Gustavo Sehnem, músi-
co, compositor e professor de música. 
Como tradicional, o desfile teve ala de 
abertura; três alas representando os 

pontos relevantes do tema; um carro 
alegórico; e, no final, a ala composta 
por demais integrantes da equipe e o 
mascote. O desfile foi embalado com 
música adaptada, cantada e tocada por 
integrantes inscritos (veja como foi abaixo 
e nas próximas páginas).

CRIANÇADA
E quem se divertiu foi a criançada, 

com os bonecos de animação da Pa-
trulha Canina e o Hulk. Eles foram 
um presente do Grupo Arauto, que 
distribuiu muitos balões. Os pequenos 
fizeram a festa, além de muitas fotos.


