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DESFILES DO GRUPO ASPMB NA OKTOBERFEST 2019 

 

1. LOCAL E DATAS 

Local do desfile: Rua XV de novembro.  

Data: 23/10 as 19h30 – Concentração 18h30 

Data: 26/10 as 16h00 – Concentração 15h00 

*Local da concentração: A definir. 

*Dispersão: Pela Rua Padre Landel de Moura (Praça da Prefeitura).   

 

1 - INSCRIÇÕES: Serão feitas via e-mail (eventos.aspmb@outlook.com), nas datas pré-estabelecidas, 

seguindo a ordem de recebimento. 

1.1 - Primeiro lote será dos integrantes que participaram no ano de 2018. 

1.2 - Segundo lote, para novos integrantes. 

 

2. PARTICIPAÇÃO 

2.1- O número de integrantes, (sócios e dependentes), é definido pela Comissão Organizadora do Desfile 

da Oktoberfest é de 105 pessoas por desfile. Portanto não será permitida a participação sem a 

prévia autorização da Comissão. 

2.2 - As crianças e adolescentes deverão estar acompanhadas de um adulto com traje típico. 

2.3 - Cada integrante poderá participar somente de 01 (um) desfile, havendo vagas pode desfilar dois dias. 

2.4 - Será realizado um “EVENTO”, para arrecadação de verbas e custeio das despesas gerais como: 

ornamentação, bebidas, transporte, balas e despesas gerais. Cada participante se compromete a colaborar 

na venda ou compra. 

 

3. ORGANIZAÇÃO 

3.1 – Todos os integrantes do Grupo receberão duas pulseiras de identificação uma da ASPMB e outra da 

Vila Germânica, sendo obrigatório utilizar as duas, uma em cada braço. 

* Entrega das pulseiras da ASPMB, na Sede Campestre a definir. 

* Pulseira da Vila Germânica somente no dia na concentração (dá direito a entrada gratuita na festa no 

dia do desfile). 

3.2 - É obrigatório para todos os integrantes (crianças e adultos) o traje completo. *(abaixo 

descrição do traje). No dia será feito uma avaliação pela equipe de apoio, caso um integrante não esteja 

trajado com os padrões estabelecidos não poderá desfilar. 

3.3 – Nosso grupo deverá respeitar a colocação definida pela Coordenação geral do desfile e ter por 

objetivo, divulgar as tradições germânicas de nossa cidade com alegria e respeito. 

3.4 – Durante o desfile preferencialmente utilizar canecos de chope ou copos plásticos (proibido latinhas e 

garrafas). Não é permitido oferecer bebida alcoólica para menores de 18 anos, e ao público em geral 

oferecer com moderação. 

3.5 – Não será permitido utilizar o grupo para fazer propaganda de entidades privadas, públicas e 

propagandas políticas. 

3.6 - Cada integrante deverá ser responsável por seus pertences, ficando proibido colocar junto aos 

carrinhos do desfile (carrinho de criança ou de chopp). 

3.7 – Caso chova, o desfile só será cancelado 01 hora antes do início via WhatsApp. Será feito um grupo 

no WhatsApp do grupo ASPMB. Mesmo que chova a comissão da ASPMB estará no local da concentração, 

para entregar a pulseira que dá acesso à festa na Vila Germânica.  

*Não será feita troca de data de participação caso chova no dia de sua inscrição. 
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4. ATRAÇÕES DO GRUPO 

4.1 - Comissão de frente: Cinco casais com trajes personalizados da ASPMB, na execução de coreografias 

típicas germânicas.  

4.2- 5 mães com 5 carrinhos, para transporte de crianças (sendo que esses carinhos são oferecidos pela 

ASPMB) 

4.3 - Todas as demais crianças preferencialmente desfilarão com cestinhas de vime distribuindo: Flores, 

balas (oferecidos pela ASPMB) 

4.4 - Carrinho para transporte de chope e água decorado com flores naturais. 

4.5 – Grupo de integrantes que farão evoluções e/ou coreografias durante o percurso. 

 

* CONSIDERAÇÕES DE TRAJE TÍPICO 

 

        LEMBRAMOS A IMPORTÂNCIA DE TODOS OS INTEGRANTES (ADULTOS E CRIANÇAS) RESPEITAREM OS 

PADRÕES ESTABELICIDOS PARA MODELOS DE TRAJES TÍPICOS.  

       CASO UM INTEGRANTE NÃO RESPEITE ESTAS NORMAS, TODO O GRUPO SERÁ PENALIZADO FICANDO 1 

(UM) DIA SEM DESFILAR NO ANO SEGUINTE. 

 

TRAJE MASCULINO:  

I - Acessórios: Chapéu e lenço são de uso opcional, mas quando utilizados devem ser típicos germânicos.   

II - Camisa: Pode ser de manga curta ou comprida, com colarinho. As cores são opcionais, sempre harmonizando com 

todos os tecidos do traje. 

 III - Calça e Bermuda: Os trajes folclóricos alemães possuem calça social ou até a altura do joelho ou um palmo acima, 

sendo assim, considerada bermuda típica germânica.   

IV - A bermuda estilo “Lederhose”, originalmente de couro, pode ser confeccionada em outros tecidos, desde que, 

devidamente caracterizada, observando a estrutura de corte em molde de traje típico, com complementos, tais como 

botões, braguilha (aba) e bordados típicos.   

V - Suspensório: Este é de uso opcional, mas quando utilizado pode ser preso ou bermuda por botões, atravessado na 

parte de trás, de couro ou tecidos que combinem com todo o traje.   

VI - Coletes: Também de uso opcional, quando utilizados, não devem ser apertados demais. Sempre em cores e detalhes 

típicos germânicos que combinem com o traje. 

 VII - Meias: São obrigatórias, preferencialmente até a altura do joelho ou um palmo abaixo. Podem ser substituída por 

polainas alemãs altura da panturrilha.   

VIII - Sapatos: Será permitido sapato social, botina/bota (cores caramelo, marrom, preto ou cinza) fechados e sapatênis 
também fechado em cores que combinem com o traje podendo ser em tom degrade. Cadarços no mesmo tom do calçado. 
Tamanco de madeira típico germânico, também é aceito. 
§1º - Descaracteriza o traje típico masculino o uso de chinelo, sandália, tênis ou calçado aberto; bem como solados claros 

(fora do tom do calçado) nos sapatos sociais, botinas/botas fechadas e sapatênis; meias de futebol, suspensórios com 

prendedores (jacarés), camiseta de malha, regata, camisa polo, óculos escuros, bonés, acessórios e chapéus que 

descaracterizam o traje típico germânico. 

 

TRAJE FEMININO: 

I - Acessórios: Tiara florida, chapéu, bolsa e lenço são de uso opcional, mas, quando utilizados, devem ser em modelos 
típicos germânicos. Bolsa, também de uso opcional, deve ser de pequeno porte/tamanho e preferencialmente em modelo 
típico germânico. A composição deve harmonizar/combinar com o traje. 
II - Avental: Também de uso opcional, quando utilizados devem ir até quatro dedos acima do comprimento do vestido. 

 III - Blusa: Mangas longas ou curtas, sem deixar o ventre à mostra. As cores são opcionais, sempre harmonizando com 

todos os tecidos do traje. Quando acompanhadas do colete, o mesmo deve ser típico germânico e também combinando 

com os tecidos do vestido.  

 IV - Vestido: Os vestidos ou saias típicas são aceitos com detalhes em renda ou bordado, originalmente longos ou até a 

altura do joelho, com tolerância de quatro dedos acima dele (sugestão do uso da bombacha – ceroula típica feminina)  

 V - Meias: De uso opcional, quando usadas devem estar preferencialmente na altura do joelho ou um palmo abaixo. 

Podem ser substituídas por polainas alemãs meias em tricô – na altura da panturrilha. 

 VI - Sapatos: Somente será permitido o uso de sapato, sapatilha e botina fechada sem deixar dedos e calcanhar à 
mostra. Devem ser nas cores que combinem com o traje podendo ser em tom degrade. Cadarços no mesmo tom do 
calçado. Tamanco de madeira, típico germânico, também é aceito. 
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 VII – A bermuda estilo “Lederhose”, originalmente masculina e confeccionada em couro, pode ser usada por mulheres, 

com comprimento variável sendo, no mínimo até a metade da coxa. Pode ser confecciona em outros tecidos, desde que 

devidamente caracterizada observando a estrutura de corte em molde de traje típico, com complementos, tais como botões, 

braguilha (aba) e bordados típicos.  

VIII - Suspensório: Este é de uso opcional, mas quando utilizado, calça ou bermuda por botões, atravessado na parte de 

trás, de couro ou tecidos que combinem com todo o traje.   

§1º - Descaracteriza o traje típico feminino uso de chinelo, sandália, tênis, calçado aberto, sneaker, sapatênis, bota 

cano longo e qualquer tipo de calçado estampado, com franjas e tachas, solados claros (fora do tom do calçado) ou com 

adereços e acessórios em outras cores; meias de futebol, calça ou bermuda jeans, suspensórios com prendedores (jacarés), 

camiseta de malha, regata, bolsa grande, acessórios e chapéus que descaracterizam o traje típico germânico. Saias ou 

vestidos acima dos quatro dedos acima do joelho e lederhose acima da metade da coxa. 

 

 

Comissão Organizadora. 


