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Fim de semana de atrações diversas
Festival Food Trucks, 
Koloniefest e Encontro 
de Trilheiros integram 
a programação de 
aniversário de 60 
anos de Vera Cruz

Koloniefest ocorre a cada dois anos em Vila Progresso
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A         programação de ani-
versário de 60 anos 
de Vera Cruz segue 

até este fim de semana. No 
sábado, dia 15, acontece a 
terceira edição da Koloniefest 
- Festa da Colônia, promovida 
pela Escola Frederico Augusto 
Hannemann, em Vila Progres-
so, com o apoio da equipe 
do projeto Verde é Vida, da 
Afubra. O evento inicia às 10 
horas, com desfile, que traz 
como tema “Diversificação e 
Sustentabilidade”.

ARQUIVO ARAUTO

Neste ano, o desfile parte 
do início do calçamento em 
direção ao ginásio do edu-
candário, onde ocorrem as 
demais atrações da Festa da 
Colônia. Diferente do que 
estava programado inicial-
mente, o evento não irá mais 
acontecer no Independente, 
e sim, no ginásio da Escola 
Hannemann.

Após o desfile, haverá al-
moço e exposições, comercia-
lização de produtos coloniais 
e de artesanato, bem como 
agroindústrias do Município, 
praça de alimentação, almoço 
típico, apresentações artísti-
cas e culturais, distribuição 
de erva-mate e escolha de bel-
dades da Escola Hannemann, 
no início da tarde. 

TRILHEIROS
No domingo, dia 16, tem 

a 10ª edição do Trilhão, mais 
conhecido como encontro dos 
trilheiros. Os interessados 

podem fazer a inscrição pelo 
site www.trilhainfoco.com.
br. Os 300 primeiros inscritos 
vão receber camisetas. 

A largada livre está previs-
ta para as 8h30min, no Clube 
Vera Cruz. A organização 
espera aproximadamente 500 
participantes, de mais de 35 
cidades do Estado.

Ao todo, serão 70 quilôme-
tros de trilha para motos, que 
leva cerca de quatro horas 
para ser percorrido. Haverá 
uma parada no ponto neutro, 
que fica no Corredor Unfer, 
em Linha Andréas, no inte-
rior do município. Também 
haverá ônibus  para desloca-
mento de familiares e amigos 
até o ponto de parada dos 
pilotos. Ao meio-dia haverá 
almoço. A estimativa é de 
que o evento reúna cerca de 
mil pessoas de forma geral.

FOOD TRUCK
Entre os dias 13 e 16 de 

junho acontece o segundo 
Festival de Food Trucks e 
Choop Artesanal, na Praça 
José Bonifácio. Já estão con-
firmados os Food Trucks  
de churros, hamburgueres 
e fritas, pizzas, sanduíches 
e espetinhos e chope. Tam-
bém haverá  parque inflável, 
música ao vivo e muito mais. 

Na quinta e sexta-feira, 

dias 13 e 14 de junho, os food 
trucks iniciam o atendimento 
a partir das 18 horas. No sá-
bado, a partir das 14 horas, 
e no domingo, a partir das 
10 horas.

No domingo também está 
prevista uma edição do Fe-
lizCidade na Praça, com 
brinquelândia, artesanato e 
exposições. 


