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A Largados encerrou o 
desfile homenageando os 
Vikings e mostrando suas 
diferentes facetas: povo cheio 
de mistérios e que é ao mes-
mo tempo festeiro e guerri-
lheiro. Na ponta da língua 
dos gincaneiros, a letra “Sou 
guerreiro saqueador, Viking 
da Escandinávia, do campo à 
agricultura, sou mais forte na 
batalha”. A paródia é da mú-
sica “Só saio com as tops”, 

de Ricardo e João Fernando.
Na ala de abertura, a equi-

pe retratou a essência dos 
Vikings, trazendo um re-
sumo de sua história. Na 
sequência, os camponeses 
da Escandinávia demonstra-
ram sua produção e força de 
trabalho.  

O conselho de guerra, 
em que os líderes vikings 
se reuniam para planejar as 
invasões, em busca do cresci-

mento de seu povo, foi repre-
sentado no carro alegórico.

Outra ala trouxe as via-
gens, planejadas pelos vi-
kings para conquistar terri-
tórios. Junto a ela, os barcos 
vieram para mostrar que 
as invasões também eram 
feitas pelo mar. Dentre as 
guerras, a Largados mostrou 
a disputa contra os romanos, 
em busca de ouro e terras, 
encerrando seu desfile.

LARGADOS

Espetáculo para o público prestigiar e se encantar 
Mais do que um evento 

para os gincaneiros, a Ginca-
na Municipal também pro-
porciona espetáculos para o 
público. O desfile é um desses 
pontos altos e lota as calçadas 
e o entorno da rua Cláudio 
Manoel com simpatizantes 
das equipes e o público vera-

cruzense e da região. 
Luciane Pedrotti, de 41 

anos, prestigiou o desfile 
pela primeira vez. Ao seu 
lado, estava o pai Albino 
Pedrotti, de 83 anos, sentado 
em uma cadeira de rodas, de-
vido às consequências de um 
Acidente Vascular Cerebral 

(AVC). “O pai gostava de sair 
antes desse incidente, então 
é importante trazer ele para 
assistir ao desfile”, explica 
Luciane.  

Até o tempo, com o apa-
recer do sol após o meio-dia, 
colaborou para que Albi-
no pudesse sair de casa e 

prestigiar as apresentações. 
“Se estivesse chovendo, ele 
não iria vir. Ficamos felizes 
porque o tempo melhorou”, 
comemora. 

Sobre o espetáculo, Lucia-
ne diz que ela e o pai acharam 
maravilhoso, ainda mais com 
o desafio que as equipes ti-

veram, ao ensaiar e preparar 
tudo em poucas horas. 

Ela conta, ainda, que gos-
taram tanto do desfile que 
desejam voltar no próximo 
ano para prestigiar. Quando 
perguntada para quem vai 
sua torcida, Luciane é direta 
“Sou Selvagens agora”, frisa.
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