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Festejos a quem cultiva e transporta
Em Linha Henrique 
D’Ávila, o domingo 
foi de desfile, almoço
e reunião dançante 
para celebrar o 
Colono e o Motorista

Mulheres rurais apresentaram seus cultivos e artesanatos
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Um dia repleto de atra-
ções para homenagear 
quem se dedica ao 

cultivo no campo e aos que 
transportam as produções nas 
estradas. Assim foi o domingo, 
dia 21, em Linha Henrique 
D’Ávila, interior de Vera Cruz. 
Além do tradicional desfile,  
as comemorações do Colono 
e Motorista, junto ao Ginásio 
do Centro Cultural e Esporti-
vo Juventude, contaram com 
almoço, reunião dançante e 
brinquedos para a criançada.

As festividades iniciaram 
pela manhã, com o desfile. Na 
passeata, entidades, clubes, 
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empresas, agroindústrias e 
escolas mostraram a força e 
a diversidade da produção 
agrícola, as novas tecnologias 
empregadas no campo e a 
representatividade da clas-
se motorista em diferentes 
ramos. Para Jeferson Klunk, 
diretor social do Juventude 
e um dos organizadores do 
evento, o desfile superou as 
expectativas. “Tivemos par-

ticipação e representação de 
comunidades e lideranças que 
há tempo não participavam 
do evento. Desfilei por muitos 
anos pela Escola Jacob Blész e 
não lembrava de um desfile 
com tantas pessoas envolvi-
das”, comemora.

As homenagens e o dia de 
sol foram um convite à co-
munidade, que acompanhou 
a passeata defronte suas ca-

sas ou nas proximidades do 
Clube Juventude. “Esse é um 
incentivo para a produção 
local, principalmente pra nós 
jovens, que hoje trabalhamos 
fora, mas continuamos a aju-
dar na propriedade também”, 
revela Thais Fernanda Godois, 
20 anos. Há também quem se 
divida entre desfilar um ano 
e prestigiar as apresentações 
no outro, assim como Marines 

Ziebell. “Sempre que dá desfi-
lamos, mas dessa vez, viemos 
só olhar. O desfile está grande 
e impressiona pela quantida-
de de participantes”, conta a 
moradora da localidade.

Durante o dia, o público 
também pode aproveitar os 
produtos ofertados pela Coo-
perativa Mista de Agricultores 
Familiares de Vera Cruz (Coo-
pervec) e pela Souza’s Bier.

Durante o desfile, motoristas fizeram buzinaço


