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Mais de três mil figurantes alegraram o desfile
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Gladis Lenz Arend tem 
81 anos e energia de 
dar inveja. É cabe-

leireira aposentada, porém, 
não consegue deixar 100% 
as atividades de lado. Ela 
também é sócia-fundadora 
do Centro Cultural 25 de 
Julho, de Santa Cruz do Sul. 
Cheia de vida e entusiasmo, 
na manhã de domingo, dia 
13, a aposentada adentra no 
carro alegórico dançando ao 
ritmo das bandinhas alemãs 
para mais um desfile temá-
tico. Aliás, desde o primeiro 
desfile, lá está ela.

Apenas no ano passado 
não pôde se fazer presente 
no evento a céu aberto por 
questões de saúde. “Fiquei 
triste, pois não pude partici-
par”, recorda. Com energia 
incomparável, neste domin-
go, para mais uma parada 
na Marechal Floriano, Gladis 
acordou às 6 horas, se ma-
quiou e se arrumou à espera 
de um novo momento de 
honrar a tradição alemã e 
de estar junto à entidade que 
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tanto admira. 
Mas antes do desfile, Gla-

dis tinha outro dever à sua 
espera: fazer os penteados 
da rainha e princesa do 25 de 
Julho, como faz há cerca de 
20 anos. É ela quem cuida do 
visual da corte da entidade 
desde o primeiro trio eleito. 
“É uma honra para mim 
poder arrumá-las. Me sinto 
realizada”, conta, alegre. 
“Elas são minhas meninas. 
São como filhas para mim”, 
se emociona. São anos de 
boas histórias e de alegrias 
ao lados da família 25 de 
Julho.

Adrieli Wrasse, rainha do 
25 de Julho, diz que Gladis 
a trata com muito carinho. 
“Não importa a hora, é ela 
quem ajeita nossos cabelos”, 
conta. “Se antes do desfile ou 
depois algum fio sai do lugar, 
ela logo vem arrumar”, com-
pleta. Regina Baure, princesa 
da entidade, também é só 
elogios. “Ela é maravilhosa. 
Nos cuida em todos os sen-
tidos e é muito festeira”, diz.  

DESFILE
O primeiro Desfile Temá-

tico ocorrido na manhã de 

Nos desfiles, lá está Gladis, que também faz os penteados das soberanas do 25 de Julho

Carro trouxe monumentos e construções do município

domingo, dia 13, lotou as 
calçadas ao longo da rua Ma-
rechal Floriano. Nem o calor 
espantou o público, que che-
gou a cerca de 40 mil pessoas. 
O evento a céu aberto reuniu 
mais de três mil figurantes e 
celebrou os 35 anos da Festa 

da Alegria, que tem como 
temática “História, Cultura 
e Tradição”. 

O público conferiu os de-
talhes de 10 carros alegóri-
cos, animação de uma banda 
fixa, além de 10 bandinhas 
típicas. Sem contar na beleza 

das Soberanas, ex-soberanas, 
autoridades e muitas famí-
lias que incorporaram seus 
trajes típicos e foram desfilar. 
O segundo desfile será no 
próximo domingo, dia 20, 
dia de encerramento da 35ª 
Oktoberfest.

Cheia de vida, Gladis, aos 81 anos, desfila entusiasmo


