
O último fim de semana da 
Oktoberfest para...

O dia em que a maturidade 
ativa lotou a Festa da Alegria

Temperatura lá em cima, alto astral também

No dia voltado à Maturidade 
Ativa, a energia contagiou quem 
passou pelo Parque da Oktober-
fest. A terça-feira, dia 16, de sol e 
temperaturas elevadas, recheada de 
atrações para receber os grupos de 
terceira idade, foi um sucesso de pú-
blico na 34ª Oktoberfest e Feirasul. 
Cerca de 25 mil visitantes, vindos 
de diferentes lugares - ao todo, 46 
cidades do Estado - fizeram a festa e 
a alegria no Parque da Oktoberfest. 
Os grupos e as excursões dança-
ram ao som de muita bandinha no 
pórtico de entrada, nos lonões e no 
Pavilhão Central.

Apesar das três horas de viagem 
de Caxias do Sul para Santa Cruz, o 
casal Vera e João Francisco Menego-
zzo e a amiga Valéria Port estavam 
empolgados com a primeira visita à 
Oktoberfest. “Ainda que tenhamos 
passado mais tempo viajando, vale a 
pena”, diz Valéria. “A festa é muito 
boa. Vamos dançar, tomar um chope 
para espantar o calor. Vamos nos 
divertir”, completa. O trio que veio 
de excursão com o grupo de tercei-
ra idade Alegria de Viver, além de 
conhecer a Festa da Alegria apro-
veitou para ver a cidade através do 
passeio de dindinho. “Gostamos dos 
estilos das casas e da cidade como 
um todo”, comenta João Francisco.

A Festa da Alegria chega ao fim 
neste domingo. Até lá, diversas 
atrações estão garantidas. No sá-
bado, dia 20, os visitantes poderão 
conferir os shows nacionais de Bru-
ninho e Davi, Atitude 67 e Maiara 
e Maraísa. Os ingressos podem ser 
adquiridos no valor de R$ 130 (pis-
ta); R$ 65 (meio) e R$ 65 (solidário) 
para a pista; R$ 130 (camarote); R$ 
180 (Front Vip); e R$ 310 (Backsta-
ge - consulte disponibilidade nos 
pontos de venda ou no site: http://
oktoberfestsantacruz.com.br).

Para quem pretende ficar só pelo 
Parque, opções de boa música tam-
bém não faltam. Nos lonões, pórtico 

de entrada e Pavilhão Central dife-
rentes bandinhas animam o público.

DESFILE
O segundo e último desfile temá-

tico será neste domingo, a partir das 
10h30min, na rua Marechal Floria-
no. Estarão presentes a família de 
bonecos Fritz  e Frida, Max e Milli, 
além das soberanas da Oktoberfest 
e demais candidatas que concor-
reram ao título. Mais de três mil 
figurantes serão responsáveis em 
contracenar e divertir o público. 
Os carros alegóricos vão contar a 
história do município, inspirado 
no tema Santa Cruz: Nossa Terra, 
Nossa Gente.

Além das atrações, a gastronomia 
germânica é um chamarisco aos 
visitantes. Quem é que não gosta de 
uma cuca com linguiça? Ou ainda, 
quem não quer levar para casa os 
produtos caseiros, produzidos em 
propriedades rurais da região? Para 
saborear e conhecer as delícias típi-
cas, o público tem, entre as opções, 
a Feira da Agroindústria Familiar, 
localizada à direita do pórtico de en-
trada. No local podem ser encontra-
dos produtos como cucas, bolachas, 
queijos, embutidos, schmier, melado, 
rapaduras, conservas, vinhos, sucos, 
entre outros.

E se engana quem acredita que só o 

chope faz sucesso na Festa da Alegria. 
Nos dias de calor, um suco geladi-
nho cai bem. E quem comemora as 
temperaturas elevadas é o agricultor 
Almiro Paulo Wendland, do Sítio do 
Ipê Amarelo, que comercializa sucos 
orgânicos de laranja e bergamota e 
integrais de abacaxi, uva e goiaba. 

Esta é a primeira vez que ele 
participa da Oktober e adianta que, 
independentemente das vendas, é 
uma oportunidade de divulgar seus 
produtos e torná-los conhecidos. En-
tre as opções da gastronomia estão o 
Restaurante Thomas, o café colonial 
da Roque Schuh, o espaço das cucas 
e as praças de alimentação.

A Oktoberfest e Feirasul também 
são uma oportunidade de fazer 
negócios. Tanto expositores quanto 
consumidores podem sair ganhando 
com os preços acessíveis e descontos. 
Em alguns espaços nem é preciso 
pechinchar, pois os produtos já estão 
com preços “pra levar”.

Jônatas e Roberta Lampert pos-
suem atacado em Cachoeira do Sul 
e expõem pela primeira vez na Festa 
da Alegria. Desde o início da semana, 
estão com descontos na moda femi-
nina. Os preços variam de R$ 39,90 a 
R$ 59. “É para que os visitantes olhem 
e levem sem pensar, pois o preço é 
muito em conta”, diz Jônatas.

Também com preços acessíveis, 
Heloísa Almeida, de Caxias do Sul, 
diz que a aceitação de seus produtos 
é tão grande que a cada ano aumenta 
o tamanho do espaço. “São blusas 
fresquinhas, regatas, ciganinhas, 
com preços para levar, tudo direto 
de fábrica”, diz. Há seis anos expon-
do, em 2019 Heloísa promete voltar 
com três metros a mais de estande. 
No estande de Elisandro Mariani, 
o que chama a atenção é o visual, a 
diversidade de calçados e o preço. 
São mais de 200 modelos de tênis, 
que custam, em média, R$ 100. As 
exposições da Feirasul podem ser 
conferidas até as 23 horas.

“Um leque, por favor”. Essa frase 
foi muito ouvida durante a tarde de 
terça-feira pelo Parque da Oktober-
fest, devido ao calor. Para amenizar 
o desconforto ocasionado pelo sol e 
a temperatura elevada, que passou 
dos 30 graus, o Grupo Arauto rea-
lizou uma ação em que distribuiu 
leques. Seja para se abanar na sombra 
ou para fazer um ventinho na hora 
de arrastar o pé no lonão, pórtico e 
Pavilhão Central, ou ainda nas cami-
nhadas junto aos estandes, os leques 
fizeram o maior sucesso.

Quem passou no Backstage Arau-
to também recebeu o leque. No local 
teve muita música para animar os 

grupos de terceira idade, com Ale-
xandre dos Teclados. 

Se a temperatura estava lá em 
cima, o astral também. A maturidade 
ativa deu exemplo de animação e 
energia, dançando e se divertindo  no 
Backstage. A equipe da Arauto FM 
distribuiu sorrisos, simpatia e alegria 
para aqueles que passavam pelo 
ambiente. Também houve entrega de 
canecas e outros brindes para quem 
deu uma passadinha no espaço da 
família Arauto.

Até domingo, dia 21, artistas locais 
e da região, dos mais diversos ritmos, 
vão sacudir o Backstage. É só passar 
lá e conferir as atrações. É de graça.

Produtos coloniais têm espaço garantido e muito visitado na Oktober

Grupos e excursões visitaram o Backstage Arauto e receberam leques

Parque da Oktoberfest recebeu cerca de 25 mil visitantes no dia da terceira idade

Desfile vai reunir mais de três mil figurantes na manhã deste domingo

Nos pavilhões da Feirasul, visitantes procuram preços acessíveis
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...desfrutar das
delícias gastronômicas

...apreciar a bandinha,
os shows e o desfile

...garantir as promoções dos expositores

o que vem por aío que vem por aí
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A fim de conhecer novas pessoas 
e apreciar o que há de bonito em 
Santa Cruz, o casal de Santa Maria, 
Marivone da Silva, de 55 anos, e 
Adão Teixeira, de 75, acredita que 
para se manter alegre e feliz na ter-
ceira idade é preciso manter boas re-
lações de convívio. “Boas amizades 
fazem bem à saúde.” Com essa frase 
estampada nas camisetas, o casal 
dançou e se divertiu. Pela primeira 
vez visitando a Oktoberfest, Mari-
vone revela que só viu coisas boas 
no Parque e ficou encantada com 
tanta sombra e espaço para lazer em 

um só local. O casal que arrastou o 
pé na Festa da Alegria levou para 
casa, além de registros fotográficos, 
novas amizades e lembranças de um 
dia encantador.

DIA INTENSO
O dia voltado à terceira idade 

iniciou às 9 horas, com encontro dos 
grupos na Praça Getúlio Vargas, em 
frente à Catedral São João Batista. 
Logo após, a turma, que reuniu 
cerca de cinco mil pessoas, seguiu 
em caminhada nos embalos da 
bandinha típica pela rua Marechal 
Floriano até o Parque da Oktober-

fest. Participaram da caminhada 
as soberanas da Festa da Alegria, 
rainha Ana Julia Metz e as princesas 
Alline Luiza Bellina e Bruna Gabrie-
la Cruz e a família de bonecos, Fritz, 
Frida, Max e Milli. 

A festa se estendeu pelo Parque 
ao longo de todo o dia, com apresen-
tações artísticas e bailes no Pavilhão 
Central, lonão e pórtico. Ao longo 
do dia, atividades foram especial-
mente preparadas para bem receber 
o público mais animado da festa, 
que teve entrada gratuita, como já 
é tradicional.
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