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A Kaimana relembrou per-
sonagens icônicos japoneses 
no desfile. Na ala de abertura, 
as gueixas bem caracteriza-
das apresentaram o Japão ao 
público. 

Na infância, quem já as-
sistiu o desenho Dragon Ball 
GT, lembrou dos persona-
gens Goku, Madimbu e Ve-
geta, quando eles apareceram 
na primeira ala, junto das 
poderosas esferas do dragão.

Outra série homenageada 
pela equipe foi a Sailor Moon. 
As combatentes lutaram con-
tra o mal durante o desfile, 
salvando o planeta. 

Na segunda ala, a equipe 
trouxe para o desfile perso-
nagens icônicos, como Pika-
chu e seu companheiro Ash, 
relembrando Pokémon. As 
pokébolas também aparece-
ram, outra grande referência 
do desenho. A equipe se ins-

pirou nas reuniões cosplay 
para criar a ala e caracterizar 
os integrantes.

Na sequência, a Kaima-
na homenageou o jogo do 
Nintendo, Super Mario. No 
carro alegórico, o cenário, 
ambientado no castelo, repre-
sentava a última fase do jogo 
eletrônico, na qual o Mario 
enfrentava o dragão para 
salvar a princesa.

A Los Refugos pisou na 
rua Cláudio Manoel cantan-
do: “Ira, gula, inveja, avareza 
e preguiça a desfilar, soberba 
e luxúria acompanham pra 
Gincana animar”. A inspira-
ção para a paródia foi a músi-
ca “Vermelho”, na versão de 
Daniela Mercury. A equipe 
apresentou no desfile os Sete 
pecados capitais. 

Demônios, cobertos por 
fogo, vieram na ala de aber-

tura para simbolizar o ardor 
dos pescados. A luxúria e 
a soberba apareceram na 
sequência, representadas 
por integrantes que usavam 
trajes longos, ternos e joias, 
esbanjando riqueza. 

Com o famoso “olho gor-
do”, a equipe fez a inveja des-
filar. Na mesma ala, pessoas 
vestidas em dourado, reme-
teram o apego ao dinheiro, 
característico da avareza. Já 

a ira trouxe negatividade e 
raiva para o desfile. 

O carro alegórico estava re-
pleto de doces, com sorvete, 
bala, biscoito e até um bolo de 
aniversário que homenageou 
os 60 anos de Vera Cruz. 
Nele, a gula foi representada. 

Na última ala, integrantes 
de pijama, estampado com 
patas de cachorro, e traves-
seiros em mãos mostraram a 
preguiça para o público. 
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