
Público pagante chega a 130,7 mil pessoas

Parque da Cruz vai ter restaurante panorâmico

FO
TO

 r
O

d
ri

gO
 a

ss
m

an
n

FO
TO

 d
iv

u
lg

aç
ãO

A 34ª Oktoberfest, reali-
zada de 10 a 21 de outubro, 
contabilizou um público pa-
gante de 130,7 mil pessoas, 
em 11 dias de cobrança de 
ingressos. Em 2017, os pa-
gantes totalizaram 137,6 mil 
pessoas. Os números ofi-
ciais de público e consumo 
do evento foram divulga-
dos na sexta-feira, 26, pela 
Associação de Entidades 
Empresariais de Santa Cruz 
do Sul (Assemp), parceira 
do Município na realiza-
ção do evento. “Embora o 
público tenha ficado um 
pouco abaixo do projetado, 
podemos considerar que o 
evento foi um sucesso, em 
termos de atrações, gastro-
nomia e negócios”, destaca 
o presidente da Assemp, 
Léo Henrique Schwingel. 

Com relação ao público 
visitante, que engloba além 
do total de pagantes to-
dos os acessos gratuitos ao 
parque (dia da abertura, 
maturidade ativa, crianças 
e credenciados) e ainda as 
pessoas que assistiram aos 
dois desfiles de carros ale-
góricos, o número estimado 
é de 400 mil pessoas.

 Referência em farta 
gastronomia, a Oktober-
fest também se destaca 
pelo consumo de comida 
e bebidas durante os 12 
dias de evento. Conforme 
a Assemp, mesmo com um 
público menor, o consumo 
de chope e alimentos foi 
superior à edição passada. 
Em 2017 foram consumidos 
140 mil litros de chope e cer-
vejas e em 2018 este número 

Um dos pontos turísticos 
mais visitados de Santa Cruz 
do Sul receberá um atrativo 
gastronômico. Na tarde de 
sexta-feira, 26, o prefeito 
Telmo Kirst assinou o edital 
de licitação para a constru-
ção de um restaurante pano-
râmico no Parque da Cruz. 
Com o prazo de construção 
para 10 meses, a obra está 
prevista em R$ 1,62 milhão, 
em uma área de 657, 38 m². 
A estrutura contará com sala 
de espera, cozinha, restau-
rante, fraldário, sanitários, 
lavanderia, depósitos de 

bebidas e alimentos. Com 
capacidade para 200 pessoas 
na parte interna, do lado 
externo haverá uma varanda 
para 30 lugares, com vista 
panorâmica para o Centro 
da cidade. 

O Prefeito destacou a 
importância das realizações 
para estimular o turismo 
em Santa Cruz. “Turismo é 
uma indústria. E Santa Cruz 
tem se preparado paulati-
namente para melhorar sua 
infraestrutura turística. Aos 
poucos vamos deixando a 
cidade cada vez mais bonita 

e com mais atrativos para 
receber nossos visitantes”, 
afirmou. O secretário de 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Jeferson Gerhardt, 
apresentou o projeto. “Pre-
vemos a estrutura de todo o 
restaurante, sem prejudicar 
o entorno. O turismo hoje 
no mundo gera milhões de 
empregos e recursos, e nossa 
cidade tem uma caracterís-
tica que pode incrementar 
ainda mais nosso desen-
volvimento econômico com 
investimentos como esse”, 
concluiu. 

OKTOBERFEST

SANTA CRUZ

· CRESCER LEGAL
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ministro 
João Batista Brito Pereira, recebeu um exemplar do Relatório 
Institucional do Instituto Crescer Legal. A publicação foi en-
tregue pela coordenadora do Instituto, Nádia Fengler Solf, 
na sexta-feira, durante o 4º Seminário Nacional de Combate 
ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, ocorrido 
em Brasília, nos dias 25 e 26 de outubro. Também receberam 
cópias do Relatório a Ministra Kátia Magalhães Arruda, coor-
denadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de 
Estímulo à Aprendizagem, e a desembargadora Margareth 
Costa, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA).
Na ocasião, Nádia Solf falou aos ministros do TST sobre o 
Instituto e o programa de aprendizagem profissional em 
gestão rural e empreendedorismo que vem sendo ofer-
tado para adolescentes do Rio Grande do Sul. Relatou que 
neste ano são mais de 120 jovens aprendizes contratados 
por indústrias, em uma nova maneira de cumprirem suas 
cotas, sem nenhuma prática na empresa, mas sim em suas 
comunidades e junto às famílias. Ao receber o relatório, o 
presidente do TST, que em seu pronunciamento havia enfa-
tizado a intenção de concentrar esforços na aprendizagem 
rural, parabenizou a iniciativa do Instituto Crescer Legal. Ele 
comentou que no próximo ano o Tribunal deverá promover 
eventos específicos sobre aprendizagem rural.
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É NOTÍCIA NA REGIÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 266/2018 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através do Prefeito Municipal de Vera Cruz, Sr. GUIDO HOFF, faz sa-
ber, por este Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE 
CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO, em atendi-
mento à Portaria nº 12.835/2018, e Edital de Homologação nº 145/2015, 
para provimento de cargos efetivos no seu quadro de pessoal, sob Re-
gime Estatutário para os seguintes cargos: 

MÉDICO 40 Horas – Concurso n.º 144
Classificação	 Nome
9°	 	 RENATA	BOLZAN	GINDRI
De	conformidade	com	o	Art.	14,	da	Lei	Complementar	nº	004/2007,	

os nomeados tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do 
ato	de	nomeação	publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	
Os	nomeados	devem	se	apresentar	na	Secretaria	Municipal	de	Adminis-
tração	da	Prefeitura	Municipal	de	Vera	Cruz,	situada	na	Avenida	Nestor	
Frederico	Henn,	1645,	Vera	Cruz,	RS.	O	NÃO	comparecimento	no	pra-
zo estipulado será interpretado como renuncia à posse no referido cargo 
e será tornado sem efeito. 

Gabinete	do	Prefeito,	29	de	outubro	de	2018.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

subiu para 142,9 mil litros.  
Já os refrigerantes, água e 
sucos passaram de 38,7 mil 
litros em 2017 para 38,4 
mil litros este ano. Com 
relação à comida, o con-
sumo também superou a 
edição 2017 em quatro to-
neladas, totalizando 82 mil 
quilos de alimentos em 12 
dias. “O clima favorável, 
com dias ensolarados e de 
temperatura agradável, foi 
decisivo para o aumento 
do consumo de bebidas 
e alimentos, que compro-
vam o sucesso da Festa da 
Alegria ”, completa o vice
-presidente de Eventos da 
Assemp, Marcio Martins.

SOLIdáRIO 
Pelo segundo ano con-

secutivo, a Oktoberfest 
praticou o ingresso solidá-
rio para acessos aos shows 
nacionais, que arrecadou 
9.865 quilos de alimentos, 
repassados pela Assemp 
ao Banco de Alimentos 
de Santa Cruz do Sul. 
“Desta maneira, a Okto-
berfest acaba contribuindo 
com todas as entidades 
atendidas pelo Banco de 
Alimentos”, frisa o vice
-presidente. Outra ação 
beneficente realizada na 
34ª Oktoberfest foi o Dia 
da Maturidade Ativa. Ao 
todo, 513 quilos de alimen-
tos foram coletados e re-
passados ao Projeto Mesa 
Brasil, do Serviço Social do 
Comércio (SESC).


