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Festa para atrair todos os públicos
Programação 
movimentou a quinta-
feira na localidade, 
mesmo sem a 
realização do desfile 
devido ao mau tempo 

Almoço reuniu cerca de 400 pessoas nesta quinta-feira

COLONO E MOTORISTA
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Depois das comemora-
ções em homenagem 
ao Colono e Motorista 

no último fim de semana, a 
quinta-feira, dia 25, encerrou 
com programação especial 
no interior de Vera Cruz. A 
Comunidade Evangélica de 
Confissão Luterana de Ferraz 
preparou almoço. No cardá-
pio, pratos típicos como pernil 
de porco, bolinho de carne, 
além de churrasco, pratos 
quentes e saladas diversas. 

Embora o mau tempo tenha 
provocado o cancelamento 
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do desfile, que ocorreria às 9 
horas, a instabilidade não foi 
empecilho para que o público 
prestigiasse a festividade. 
Conforme o presidente da co-
munidade, Marco Fischborn, 
a expectativa para o almoço 
era de 500 pessoas, mas com 
a garoa, cerca de 400 compa-
receram. Para ele, o número 
é positivo, tendo em vista 
as condições climáticas. O 
presidente da comunidade 
lamentou ainda por não ocor-
rer o desfile, mas adiantou 
que a atração será inserida na 
programação de 2020. “Como 
não ocorre todos os anos, o 
público, bem como os parti-
cipantes, esperavam o desfile. 
Para que possam aproveitar o 
que foi feito para esta quinta, 
vamos inseri-lo na programa-
ção do ano que vem”, frisa.

SEMPRE PRESENTE
Sem perder uma festa, lá 

estava a agricultora Rovena 

Lori Schwantz, de 54 anos. 
Todos os anos participa da 
festa alusiva às duas classes 
trabalhadoras. “Este é um 
dia voltado para o colo-
no, precisamos valorizar a 
categoria, assim como os 
motoristas”, acredita. “Se 
não fosse o colono não ha-
veria comida na cidade e, se 
não tem o motorista, não há 
como transportar o alimen-
to”, reflete.  

Assim como Rovena, a 
aposentada de 89 anos Lídia  
Zahn também não perde 
uma edição do evento. Am-
bas lamentam não ter o desfi-
le. “Seria um atrativo a mais 
e pela preparação de quem 
iria desfiliar, seria muito 
bonito”, comenta Rovena.

A festa seguiu durante a 
tarde com animação da ban-
da Acordes de Ouro e teve 
encerramento com a banda 
Corpo e Alma.

EM SANTA CRUZ DO SUL 

Em Santa Cruz, o Dia do Colono e Moto-
rista também foi celebrado com festa, que 
iniciou na quarta-feira, dia 24. Com muita 
dança, música, apresentações e alegria, o 
Centro Cultural 25 de Julho comemorou 
o seu 33º aniversário no Parque da Okto-
berfest. Na quinta-feira, 25, dia do feriado, 
ocorreu em Boa Vista evento tradicional 
da Sociedade Cruzeiro do Sul. A festivida-
de foi realizada no ginásio Boa Vista. Em 
Monte Alverne também teve programação 
especial. Além do encontro de Socieda-
des, teve baile com tradicional polonaise  
e muita diversão.

Entre os atrativos da programação, o jogo de cartas
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