
DESFILE FILMADO

Entre as novidades do desfile de 2019 e que promete 
encantar é a gravação em vídeo de todo o evento, 
inclusive com o uso de drone, explica Klunk. “É a 
oportunidade das pessoas depois se enxergarem na 
gravação. Esse registro é muito importante. A grava-
ção será feita pela primeira vez na história”, pontua. 

GERAL14 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
19 E 20 DE JULHO DE 2019

Domingo para assistir ao desfile
Colonos e motoristas 
serão homenageados 
em evento junto 
ao ginásio do 
Centro Cultural e 
Esportivo Juventude

Pela primeira vez, desfile de Linha Henrique D’Ávila será gravado em vídeo

LINHA HENRIQUE D’ÁVILA

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

A promessa é de um 
grande desfile, de um 
grande almoço, de um 

grande domingo para festejar 
as duas classes que se dedicam 
incansavelmente: colonos e 
motoristas. A festa no dia 21 
de julho será em Linha Henri-
que D’Ávila, junto ao ginásio 
do Centro Cultural e Esporti-
vo Juventude. Tudo começa 
às 9h30min, com a recepção 
às autoridades. Às 10 horas 
está previsto o desfile alusivo 
ao 25 de julho. 

Diretor social do Juventu-
de e um dos organizadores 
do evento, Jeferson Klunk 
salienta que o diferencial de 
2019 é o engajamento de toda 
a comunidade da região sul 
do município, que estará de-
monstrando a força da produ-
ção agrícola, a diversidade do 
que se produz e as novas tec-
nologias utilizadas atualmen-
te. “Será um grande desfile. 

ARQUIVO ARAUTO

A previsão é de tempo bom e 
estamos motivados, compar-
tilhando energias positivas. 
Criançada vai ter um espaço 
amplo para se divertir. Será 
o evento da família”, frisa. O 
desfile inicia nas imediações 
do Posto Holzschuh e termina 
no Juventude. 

Durante o domingo, junto 
ao Juventude, quem for po-
derá conferir os produtos da 
Cooperativa Mista de Agri-
cultores Familiares de Vera 
Cruz (Coopervec), bem como 
da Souza’s Bier. Ao meio-dia, 
o tradicional almoço, com 
carne de gado, porco, galeto, 
cuca, além de uma variedade 
de saladas fará o sucesso. 
Os adultos pagam R$ 25 e 
as crianças, R$ 12. Durante a 
tarde, a partir das 13h30min, 
haverá o momento cultural, e 
às 15 horas começa a reunião 
dançante com a Banda Scala. 
A Prefeitura de Vera Cruz é 
parceira do evento.

NO DESFILE
Entre as participações no 

desfile está a do grupo Amigas 
do Bem, de Linha Henrique 
D’Ávila. Elas se reúnem regu-
larmente no ginásio do Juven-
tude para a produção de arte-
sanato, além de se engajarem 
em causas sociais, ajudando 
diversas entidades. Segun-

do a coordenadora, Vaneila 
Helfer, o desfile do próximo 
domingo será a oportunidade 
das mulheres apresentarem 
os trabalhos produzidos, de 
forma dinâmica, e cativar mais 
mulheres a participarem do 
grupo, que hoje conta com 
cerca de 20 voluntárias. 

No domingo, durante o 
desfile, elas irão ainda dis-
tribuir enfeites de geladeira 
e cestinhas com balas ao pú-
blico. “Vamos decorar um 

reboque também, assim como 
fizemos quando desfilamos 
em Vila Progresso”, pontua. 
Vaneila antecipa que a in-

tenção do grupo é mostrar a 
força da mulher do interior, 
incentivá-las e apresentar as 
potencialidades.


