
Nesta semana, organização vai divulgar números oficiais. Durante encerramento foi anunciado tema para 2019:“História, Cultura e Tradição”
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Uma festa para alegrar, divertir e brindar a amizade

OKTOBERFEST E FEIRASUL

GERAL 08ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2018

Neste ano, as tardes enso-
ladaras e as noites de tempe-
raturas agradáveis fizeram 
com que a 34ª edição da Ok-
toberfest e Feirasul fosse um 
sucesso. Com isso, o público 
pagante superou a edição 
do ano passado. Em 11 dias 
de cobrança de ingressos, o 
número de pagantes deve ter 
ultrapassado 130 mil pessoas, 
segundo o presidente da 
Assemp (Associação de Enti-

dades Empresariais de Santa 
Cruz do Sul), Léo Schwingel, 
que apresentou a estimativa 
em coletiva de imprensa. Du-
rante a semana, a Assemp irá 
divulgar os números finais da 
Festa da Alegria, com o total 
de público pagante e consu-
mo de alimentos e bebidas. 

A Festa da Alegria, que 
iniciou no dia 10 de outubro, 
encerrou neste domingo, dia 
21. Durante o domingo, os 
visitantes aproveitaram para   
saborear a culinária típica 
pela última vez na festa e 
fazer bons negócios nos es-

tandes da Feirasul, que apre-
sentaram super descontos.

PrÓXima daTa e Tema
À noite aconteceu a sole-

nidade de encerramento, no 
Pavilhão Central. Na ocasião, 
a Assemp divulgou a data e 
o tema do próximo evento. 
A 35ª Oktoberfest será rea-
lizada de 9 a 20 de outubro 
de 2019, tendo como tema 
História, Cultura e Tradição. 
“Considerando que tivemos 
um período de clima mais fa-
vorável ao postergar em uma 
semana o início da festa este 
ano, vamos manter esta ideia 

para 2019”, frisa o presidente 
da Assemp, Léo Schwingel.

A exemplo dos últimos 
anos, o tema da 35ª Oktober-
fest foi desenvolvido pelos 
professores Nestor Raschen 
e Mártin Goldmeyer. A ideia 
é destacar o legado deixado 
pelos imigrantes alemães  
(que chegaram ao município 
em 1849) e que até hoje acom-
panha a vida de seus descen-
dentes, como o cultivo de 
jardins floridos, a culinária, 
a fundação de clubes e socie-
dades, as festas religiosas e o 
espírito comunitário.

deSFile
O último dia da maior 

festa alemã do Estado ama-
nheceu ensolarado, o que 
atraiu milhares de pessoas 
para o segundo Desfile Te-
mático da 34ª Oktoberfest 
e Feirasul. A rua Marechal 
Floriano recebeu cerca de 35 
mil pessoas neste domingo. 
Ao todo, foram mais de três 
mil figurantes, 20 bandinhas 
típicas alemãs e 10 carros 
alegóricos que desfilaram 
tendo como tema “Santa 
Cruz: Nossa Terra, Nossa 
Gente”.

Há pelo menos cinco anos, 
as amigas Jéssica Mueller, 
Taís Helfer, Vanessa Ellwan-
ger e Mariele Petry se reúnem 
para ter um dia só das mulhe-
res na Festa da Alegria. E não 

foi diferente neste domingo, 
dia 21, último dia do evento. 

A ideia é de diversão e 
aproveitar a companhia uma 
da outra. Mas por que a 
Oktoberfest? Além da festa 

já ser tradicional, a música, 
a alegria e os atrativos são 
chamarisco, segundo as vera-
cruzenses.

Para elas é impossível ficar 
um ano sem vir à Oktober-

fest. “Parece que falta algo”, 
comenta Taís. “Sempre vêm 
pessoas de tão longe, porque 
nós, que moramos do lado, 
não viríamos na Oktober, 
lugar que traz tanta alegria?”, 

Jéssica, Taís, Vanessa e Mariele aproveitaram a tarde de domingo para conferir os estandes e brindar a amizade com chopp

Público pagante deve superar 130 mil

questiona Mariele.
Após olharem calmamente 

os estandes na Feirasul, e ao 
mesmo tempo se divertirem 
provando acessórios, darem 
boas risadas e conversarem, 
Jéssica, Taís, Vanessa e Ma-
riele ainda degustaram os 
pratos típicos e  o chopp, não 
faltando, é claro, o brinde 
pela amizade.

Além da boa companhia, 
as meninas demonstraram 
só alegria durante o passeio 
pelos estandes. Embalaram-
se ao som da bandinha típica, 
deram boas risadas e, de fato, 
se divertiram. Para encerrar a 
ida à Festa da Alegria, nada 
melhor do que um brinde 
à amizade e à Oktoberfest. 
Prosit!


