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Oktoberfest é sinônimo
de animação e integração 

No Backstage Arauto, Soberanas e a família Fritz esbanjaram 
disposição, sorrisos e alegria

Recepção calorosa contou com brinde para celebrar o sucesso 
desta 34ª Oktoberfest

A 34ª Oktoberfest acabou, 
mas já deixa gostinho de quero 
mais. Na edição de hoje, um 
apanhado de vários registros 
feitos pela Festa da Alegria, 
em Santa Cruz. O primeiro, ao 
lado e abaixo, do happy hour 
promovido pelo Grupo Arauto 
na última sexta-feira, dia 19, no 
Backstage Arauto, para a Coor-
denação Executiva da festa e 
autoridades. Teve chope, co-
quetel, muita música ao som da 
banda Sétimo Sentido, cliques 
e discursos que evidenciaram 
a grandiosidade do evento e a 
parceria do Grupo Arauto para 
ajudar a promovê-lo cada vez 
mais, ano a ano, proporcionan-
do dezenas de apresentações 
diárias, gratuitas, ao público 
da Oktober.

Também tem registro da 
participação do grupo de dan-
ças alemãs Frohtanz, que ani-
mou a Oktoberfest com suas 
apresentações nos dias 12 e 20. 
Para completar, a tradicional 
recepção do SindiTabaco para 
a imprensa, no dia 17 de outu-
bro, em mais uma cordial aco-
lhida do presidente Iro Schünke 
e sua equipe aos profissionais 
que trabalham para divulgar o 
evento e o setor do tabaco.

Coordenação Executiva da festa agradeceu parceria do Grupo 
Arauto no fortalecimento do evento

Grupo Frohtanz esteve presente com sua dança típica alemã em 
duas oportunidades
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Luís Carlos Dhiel, Iro Schünke e
Maiquel Thessing, no SindiTabaco

Parte das equipes do portal, rádio e jornal Arauto esteve 
presente no evento do SindiTabaco para a imprensa

Um dos 
fundadores 
do Nosso 
Jornal, Sérgio 
Jost, presti-
giou evento 
e abraçou a 
equipe Arauto
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