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Já que a imigração alemã está em evidência, agora 
em Linha Santa Cruz, é sempre bom relembrar o que 
já passou por aqui. O ano era 1974 e além de Vera 
Cruz festejar os 15 anos de emancipação, a região 
vivia ampla programação com o Sesquicentenário 
da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. Os muni-
cípios elegiam suas cortes, que em dado momento 
disputaram em nível regional.  Santa Cruz, Vera Cruz, 
Candelária e Venâncio Aires tinham candidatas para 
o evento que ocorreria em Santa Cruz. A vencedora 
participaria do concurso estadual da Rainha do Ses-
quicentenário da Imigração Alemã. Mas voltando ao 
registro que temos, em Vera Cruz, o concurso muni-
cipal ocorreu em 25 de maio daquele 1974 e foi eleita 
como rainha Valéria Zinn (hoje Sehnem).

Naquele ano, em Vera Cruz, foi inaugurado o mo-
numento em homenagem à imigração alemã, feito 
pelo Lions Clube, no trevo em frente à Igreja Evangé-
lica do centro, onde ainda está e há poucos anos foi 
restaurado. Em junho, um dos pontos de destaque, 
em plena Semana do Município de Vera Cruz, foi a 
vinda do governador Euclides Triches, que inaugurou 
o prédio da Prefeitura, a Inspetoria Veterinária, outras 
várias obras, e recebeu do Legislativo o título de Ci-
dadão Vera-cruzense.
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Seis meninas vivem 
noite dos sonhos
Através de projeto 
organizado pelo 
Interact Club, elas 
ganharam festa de 
debutantes, na noite 
da última quinta-feira

Fabrícia, Grasiela, Stefany, Paula, Tailane e Camily ganharam festa, com direito a bolo
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usar o vestido de prince-
sa. Fazer maquiagem e 
unhas no salão de be-

leza. Dançar a valsa. Registrar 
cada momento com familiares 
e amigos. A tão desejada festa 
de 15 anos se tornou realidade 
para seis meninas, na última 
quinta-feira, dia 14. Com a 
ajuda de parceiros, o projeto 
“I Have a Dream”, na tradu-
ção “Eu tenho um sonho”, 
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Na festa, a emoção tomou conta da família de Fabrícia

realizado pelo Interact Club 
Vera Cruz, proporcionou às 
debutantes a noite dos sonhos 
e sem nenhum custo. 

A cada nova menina que 
adentrava o Ginásio Bom 
Jesus, acompanhada de seu 
par, mais olhos ficavam mare-
jados e mais sorrisos no rosto 
se abriam. Era o orgulho e a 
emoção estampados no rosto 
de cada familiar, amigo ou 
vizinho de Camily Victória 
da Silva dos Santos, Fabrícia 
Theisen de Lima, Grasiela 
Gonçalves, Paula Milene dos 
Santos, Stefany Assis de Souza 
Gorreis e Tailane Eduarda da 
Silva Brandt. Emoção que foi 
vivida durante toda a prepa-
ração para a grande noite. José 
Gilmar de Lima, 51 anos, que o 
diga. Não conteve as lágrimas 
quando viu Fabrícia, 15 anos, 

experimentar o vestido verme-
lho e bordado pela primeira 
vez. “É um sonho realizado 
para todos nós. Ela sempre 
quis um vestido assim e a 
gente fica muito feliz por ela 
ter conseguido”, conta José. 
E segundo a mãe, Claudete 
Teresinha Theisen, 47 anos, a 
festa saiu do jeitinho que ela 
esperou. “Estão todos aqui, 
quem ela sempre falou em 
convidar. Os irmãos [Lucas e 
Douglas Theisen] e os nossos 
vizinhos. Todos apoiando 
ela”, revela. 

SOnhAR ALTO
Para Luciana de Moraes, 

42 anos, o nome do projeto “I 
have a dream” combina per-
feitamente com a filha Paula, 
14 anos. “Essa menina sempre 
sonhou na vida. E sonha alto, 
porque acredita que pode con-
quistar as coisas”, diz Luciana. 
E como se fosse num passe de 
mágica, na última quinta-feira, 
pôs o vestido rodado, feito o 
da Cinderela - como ela diz- e 
viu seu desejo se realizar. “Isso 
é incrível: conhecer as meni-
nas, passar pelos preparativos 
e estar aqui hoje”, conta. Para 
as demais, que assim como 
ela querem uma festa, ela dá a 
dica. “Todos podem fazer seus 
15 anos se quiserem. Eu con-
segui e elas também podem. 
Basta acreditar”, completa. 


