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Prefeita da cidade alemã de Kollnburg participa de desfile escolar em Viana
%capa.jpg%No terceiro dia de desfile escolar no município de Viana, uma das
atrações estava no palanque oficial ao lado da prefeita Angela Sias e do vice-prefeito
Carlos Lopes. A também prefeita Josefa Schmid, da cidade alemã de Kollnburg,
região da Baviera, participou como convidada especial e assistiu ao desfile escolar da
região da Grande Areinha.

A prefeita alemã participou do Encontro Brasil-Alemanha e durante uma rodada de
negócios manifestou o desejo de conhecer Viana, pois há interesse na instalação de
uma distribuidora alemã na região.
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Antes de conhecer as áreas do município,
Josefa Schimd fez questão de assistir ao
desfile de aproximadamente 500 estudantes
representando sete escolas da região
geopedagógica de Areinha. Durante a parada
ela desceu do palanque, acompanhada da
prefeita e do vice, para tirar foto no meio dos
alunos uniformizados. Com a própria máquina
digital, a prefeita fotografou o desfile.

Ao lado de uma tradutora, a prefeita era informada das diversas caracterizações
apresentadas pelas escolas que marcaram a história do Brasil, destacando a
Independência do País, que é o tema escolhido pela Secretaria de Educação
Municipal para a Semana da Pátria, em comemoração aos 187 anos de libertação do
domínio português.
O desfile aconteceu na Avenida Guarapari e foi
aberto com a execução do hino nacional,
tocado pela Banda Marcial da Escola de Ensino
Fundamental (EMEF) Tancredo de Almeida
Neves regida pelo maestro Franciner Severino
Gomes. Como convidada musical esteve a
Banda Marcial do Município de Vila Velha,
regida pelo maestro Caio Diego Nascimento.

Entre os alunos caracterizados, o Centro de
Educação (CMEI) Infantil Pequenos Brilhantes
apresentou uma criança vestida de D. Pedro I e
montado em um cavalo e acompanhado por
meninas representando as princesas.

Outros alunos das EMEFs Euzélia Lyrio, João Paulo Sobrinho, Soteco e Gislene Silva
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Queiroz, destacaram os símbolos nacionais, o descobrimento do Brasil e a
Independência do Brasil com alunos vestidos nas cores verde e amarelo com
cataventos e bandeiras nas mãos.
As contribuições que a Família Real deixou,
como as Escolas de Medicina e de Direito, o
Jardim Botânico, as Academias Militar e de
Belas Artes, o Banco do Brasil e a Biblioteca
Pública, foram lembradas pelos estudantes da
EMEF Tancredo Neves. Os alunos distribuíram
jornais para o público. O encerramento
aconteceu com a apresentação da Banda
Tancredo Neves e das evoluções com
bandeiras.
Nesta quinta-feira (03) a partir das 8 horas, o desfile será na região de Grande
Marcílio de Noronha com a apresentação dos estudantes das EMEFs Marcílio de
Noronha, Arcilio Tononi, Washington Martins Filho, Constantino José Vieira; Escola
Estadual de Ensino Médio (EEEM) Irmã Dulce Lopes Pontes, e as crianças dos
CMEIs Calypio Siqueira Rocha e Izabel Mercher Helmer.
A apresentação musical será da Banda Marcial da EMEF Dr.Denizart Santos, sob a
regência do maestro Asdrúbal Onésimo Lopes e da Banda Marcial da EMEF
Constantino José Vieira, regida pelo maestro Marcelo Rodrigues. Alunos virão
caracterizados de soldados do exército, de escravos, capoeiristas e outras
personagens marcantes da história, entre eles D.Pedro e Marechal Deodoro da
Fonseca.
Em seguida será a vez da representação, por meio de faixas, cartazes e alunos
vestidos com roupas de época da colonização vianense, como os açorianos, os
negros e os índios.
Na parte final do desfile as escolas farão homenagens às festas tradicionais que
acontecem no município, como Carnaviana, A Vida de Cristo, Festas Juninas, Banda
de Congo e aos bairros e às indústrias instaladas em Viana. O último dia do desfile,
na sexta-feira (04) a parada cívica será em Viana sede.
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