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Nos 141 anos, integração entre etnias
Aquarela Cultural 
reuniu 13 entidades na 
Praça Getúlio Vargas, 
que mostraram sua 
dança, música, jogos 
arte e gastronomia 

Cuca de 14,1 metros foi atração gastronômica na praça

SANTA CRUZ DO SUL
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As comemorações pe-
los 141 anos de Santa 
Cruz do Sul levaram 

para a Praça Getúlio Vargas, 
no sábado, dia 28, entidades 
que mostraram sua cultura 
através de dança, música, 
teatro, arte, gastronomia e 
jogos. A primeira edição da 
Aquarela Cultural, tida como 
um sucesso para os organiza-
dores, reuniu entre oito e 10 
mil pessoas que prestigiaram 
as 31 apresentações culturais, 
além do show do cantor Moi-
sés Damé e do Grupo Shake, 
e saborearam a cuca gigante. 

Quem passou pela praça 
no sábado viu diferentes co-
res, características físicas, lin-
guajares e trajes. Além disso, 
viu mistura, integração e a co-
munidade ávida por conhecer 
mais sobre as etnias. Quem 
esteve por lá e se apresentou 
com o grupo de dança afro-
cultural foi Maria de Lourdes 
do Nascimento. Ela se orgu-
lha que dos 78 anos já vividos, 
30 deles foram dançando e 
cantando ao lado dos filhos, 
netos e bisnetos e mostrando 
a cultura africana. “Esse mo-
mento aqui me deixa muito 
feliz, principalmente por ver 
que além da cultura alemã, 
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MAIQUEL THESSING

Show de Moisés Damé e Grupo Shake encerrou evento31 apresentações culturais encantaram o público

a cidade está dando espaço 
para as demais pessoas que 
fizeram e estão fazendo algo 
por Santa Cruz”, afirmou.

GASTRONOMIA
O público também pôde 

saborear as delícias gastro-
nômicas de pelo menos cinco 
culturas diferentes, como 
gaúcha, alemã, árabe, afro
-brasileira e italiana. Entre os 
pratos típicos, esteve o acarajé 
baiano, preparado e servido 
por Cristiano de Oxossi e 
Isabel Cristina de Oliveira. O 
casal baiano se mudou para 
a terra da Oktoberfest há seis 
meses e trouxe na bagagem 
a gastronomia e a religião 
da Bahia. “O acarajé é um 
bolinho e sua massa é feita de 
um feijão especial, que deve 
ser frito no azeite de dendê. 
Ele é recheado com vatapá 
e caruru, que são especiali-
dades da cultura africana”, 
revelou Cristiano. O evento 
contou, ainda, com 20 estilos 
de cervejas artesanais, distri-
buídos por sete cervejarias 
integrantes da Associação dos 

Cervejeiros e Cervejarias de 
Santa Cruz (Acersc). 

Para o secretário de Cul-
tura de Santa Cruz, Edemil-
son Severo, ter visto a praça 
lotada de forma permanente 
durante o dia é motivo de 
muita alegria. “Fiz avaliação 
com entidades, cervejarias, 
público e todos estão muito 
satisfeitos. A iniciativa de 
oferecer atrações artísticas e 
gastronômicas relativas aos 
alemães, italianos, portugue-
ses, espanhóis, árabes e afros, 
que ajudaram a formar essa 
terra, foi um sucesso e certa-
mente teremos outra edição 
futuramente”, frisou.

Um dos momentos mais 
aguardados pelo público 
foi a distribuição dos 14,1 
metros de cuca, doados por 
cuqueiras de Santa Cruz que 
participam da tradicional 
Festa das Cucas. O público 
fez fila ao redor do chafariz 
na praça para se deliciar com 
a iguaria. E para terminar o 
dia, que contou com a praça 
lotada até o fim das ativida-

des, o cantor Moisés Damé 
e o Grupo Shake subiram ao 
palco, convidando os santa-

cruzenses a dançar. O show 
foi um presente do Grupo 
Arauto de Comunicação.
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