
O que traz tanto visitante à Oktober?
Festa da Alegria recebe turistas das mais variadas cidades. Busca por saber mais sobre a cultura alemã está entre os motivos
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Parque de Diversões 
tem mais de 20 atrações

Música, animação, chope e integração 
por todos os cantos do parque

Tem dança, chope, comida, 
parque de diversões, shows e 
muito mais. A Festa da Alegria 
cativa todos os públicos. É só 
circular pelo interior do par-
que e aproveitar as atividades. 
Nesta semana, a programação 
especial é o Dia da Maturidade 
Ativa, nesta terça, dia 16. Às 
9 horas inicia a recepção e o 
cadastramento dos grupos da 
terceira idade na Praça Getúlio 
Vargas. Às 9h30min é a saída 
da caminhada até o Parque e 
às 10 horas tem a abertura dos 
pavilhões de exposição, ban-
dinhas típicas alemãs e visita; 
início dos bailes, em vários 
locais do Parque. Idosos com 
55 anos ou mais não pagam 
entrada neste dia. A expecta-
tiva é de espaço lotado.

GASTRONOMIA
Mais do que ir ao parque 

e aproveitar a praça de ali-
mentação, o visitante pode 
aprender o preparo de diver-
sos pratos junto ao estande 
da Escola de Gastronomia 
Alemã, realizada em parceria 
pela Coordenação Executiva 
Oktoberfest, Serviço Social do 
Comércio (Senac) e Sindilojas 
Vale do Rio Pardo. Localiza-
do no Pavilhão 3 da Feirasul, 
o espaço promove oficinas 
gratuitas, ministradas por 
professores e chefs renoma-
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Mary Acosta veio de Santana do Livramento e garantiu selfies em frente ao pórtico de entrada

Visitantes interagem durante passeio pela Festa da Alegria

Gastronomia é ponto alto dentro do Parque da Oktoberfest

Parque de diversões é um dos atrativos da Festa da Alegria
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OS BRINQUEDOS

Do sul, do norte. Da fron-
teira, do litoral. Os turistas 
vêm de todos os cantos do 
Rio Grande para conhecer a 
Oktoberfest de Santa Cruz. E 
sabe o que os atrai? A cultura 
alemã! São os trajes típicos, a 
culinária, a dança, o costume 
germânico. Brisa do Amaral 
Rodrigues veio de Pelotas. 
A excursão partiu na madru-
gada, já que a intenção era 
chegar a tempo de assistir ao 
desfile de rua. E chegou. “O 
desfile mostrou de tudo um 
pouco, a criança pequena, 
os animais, a cultura alemã. 
Muito lindo”, conta.

Durante a tarde, o grupo, 
que veio de ônibus do Sul do 
Estado, foi conferir as atra-

ções do Parque da Alegria. 
Brisa estava lá e utilizando 
um adereço típico da festa: 
a tiara de flores. “Isso foi a 
primeira coisa que fiz quando 
cheguei na cidade: procurar 
algo que remetesse à cultura 
daqui”, cita.

DE MAIS LONGE
Quem também viajou na 

madrugada para prestigiar a 
Oktoberfest foi Mary Acosta. 
Ela, a filha e dois sobrinhos 
vieram de Santana do Livra-
mento. A intenção: conhecer 
mais sobre a cultura germâ-
nica e assistir aos dois shows 
nacionais do domingo. “Eu 
gosto do Henrique e Juliano. 
Meus sobrinhos curtem o 
Dennis DJ”, comentou Mary, 
que aproveitou para garantir 
algumas selfies em frente ao 
pórtico de entrada.

Para quem quer aventura, 
para quem quer tranquilida-
de. O Park Tupã, presente na 
34º Oktoberfest, possui mais 
de 20 atrações. Pessoas entre 
2 e 80 anos são bem-vindas, 
cita o diretor, Elton José Ma-
yer. O parque vem de Bal-
neário Camboriú, em Santa 
Catarina, e tem 42 anos. Só na 
Oktober, montou estrutura 
em 31 edições. 

INGRESSOS
O preço reduzido pratica-

do no Dia das Crianças ficará 
até o fim da festa. Para o par-
que, R$ 6 para um brinquedo 
ou R$ 20 para a cartela de 
quatro atrações. Segundo o 
Parque Tupã, os brinquedos 
radicais são proibidos para 
pessoas com labirintite, pro-
blemas de coluna, epiléticas, 
embriagadas, sob efeito de 

entorpecentes, em tratamento 
médico ou gestantes.

Todas as idades
Barco Piratas | Hurricane
Roda-gigante | Happy mou-
ntain | Auto choque Fast 
Furious* | Pescaria | Roleta 
Grenal | Jogo de argolas | Chu-
te a gol | Tiro ao alvo | Tiro de 
bazuca | Tudo premiado

A partir de 3 anos
Thriller do terror*

Ter 1,30m de altura
Kamikaze | Tagadisco
| Montanha-russa

Ter 1,10m de altura
Crazy Dance

De 2 a 8 anos
Triciclo

*Com mais alguma restrição.

dos ligados ao Senac-RS. A 
maioria das iguarias é inspi-
rada na gastronomia alemã e 
varia das mais elaboradas até 
as mais simples. Até a tarde 
de domingo, dia 14, mais de 
300 pessoas já haviam passa-
do pelo local.

Na edição deste ano, des-
taque para pratos como san-
duíche de porco na cerveja, 
cuca de amora, castanhas e 
chocolate, pera ao vinho com 
rabanadas e peixe à moda 
alemã com harmonização de 
cervejas. 


