
Lucro da Oktoberfest e 
Feirasul alcança R$ 1,4 milhão

Praça Getúlio Vargas receberá atrações
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A Associação de Entidades Empresariais 
de Santa Cruz do Sul (Assemp) apresentou, 
na manhã de sexta-feira, dia 25, o resultado 
financeiro da 34ª Oktoberfest e Feirasul, 
realizadas de 10 a 21 de outubro de 2018, 
em parceria com o Município de Santa 
Cruz. A prestação de contas foi apresenta-
da ao prefeito Telmo Kirst e à presidente 
da Câmara de Vereadores, Bruna Molz, às 
11 horas, no Palacinho.

Conforme a entidade, a 34ª Oktoberfest 
e Feirasul registraram o resultado positivo 
de R$ 1.406.857,95, com público pagante de 
130,7 mil pessoas. Já o público visitante foi 
estimado em 400 mil pessoas, considerados 
todos os acessos gratuitos ao parque, bem 
como, a noite da abertura e os desfiles de 

carros alegóricos realizados nos dois do-
mingos. Em 2018, a Festa da Alegria teve 
uma receita total de R$ 10.373.942,93, sem 
a utilização de nenhum repasse de recurso 
público municipal.

INVESTIMENTOS
Além de viabilizar os principais eventos 

do município, a parceria entre Assemp 
e Município ainda permite a realização 
de investimentos. Somente em obras no 
Parque da Oktoberfest, como reformas e 
instalações elétricas, foram aplicados R$ 
276.518,33. Em 2018, o custeio administra-
tivo e operacional da Assemp para a reali-
zação das suas atividades, especialmente 
Construarte/Multifeira, Oktoberfest e 
Christkindfest, totalizou R$ 753.477,94.

Em reunião-almoço realizada na sexta-fei-
ra, dia 25, no restaurante Quiosque da Praça,  
entre os integrantes da Associação Amigos da 
Praça do Chafariz (Apriz), e os secretários de 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Jeferson 
Gerhardt, de Transportes e Serviços Urbanos, 
Gerson Vargas, de Obras e infraestrutura, 
Leandro Kroth, e de Comunicação, Régis de 
Oliveira Júnior, foi realizado o anúncio da 
execução das primeiras obras que a Prefeitura 
fará em alguns pontos da praça. 

Das intervenções solicitadas pela Apriz, 
três deverão ser implementadas ainda neste 
ano, conforme determinou o prefeito Telmo 

Kirst. As demais ainda seguem em análise. 
De acordo com o secretário Jeferson Gerhardt, 
está em construção o projeto para novos sa-
nitários, a instalação do Espaço Mequinho, 
com mesas e bancos de concreto para jogos 
de xadrez, e a construção do Parque de Aven-
turas, com brinquedos mais rústicos e campo 
de areia para a diversão da criançada. 

Ainda segundo Gerhardt, as intervenções 
não vão alterar as características do local, e 
foram autorizadas pelo  Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico da Cidade (Iphae). 
A previsão é de que os projetos sejam apre-
sentados até março deste ano.

SANTA CRUZ

NESTE ANO

· VENÂNCIO AIRES
Com o espírito de festa comunitária focada no envolvimento 
e na cooperação, a 15ª Festa Nacional do Chimarrão (Fena-
chim) acontece de 1 a 5 e de 9 a 12 de maio de 2019, no 
Parque Municipal do Chimarrão, em Venâncio Aires. Paralelo 
à festa está a Feira Comercial, com exposições de empresas 
da Indústria, Comércio, Serviços, Artesanato e Entidades. “A 
nossa Feira Comercial promete ser uma vitrine do município 
e da região. Quem ainda quiser expor no evento, não pode 
perder tempo, pois os espaços estão se esgotando”, declara 
o coordenador da Comissão Comercial da Fenachim, Marcos 
Daniel Hüttmann.
A Feira Comercial terá, ao todo, 267 estandes em uma área 
total de 4,8 mil metros quadrados. O local contempla o giná-
sio, com 60 vagas em formato de ilha; lonões, com mais de 
100 estandes; pátio do parque, com 31 locais para máquinas 
pesadas, implementos e caminhões; além de duas praças 
de alimentação. A Fenachim contará também com espaços 
dentro da área do Chimarródromo, Praça de Alimentação e 
Food Park, sob a coordenação e responsabilidade de outros 
departamentos da festa, bem como o Pavilhão da Agrope-
cuária, com Agricultura Familiar e Agroindústrias, dirigido por 
sindicatos do segmento, Governo do Estado e Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag).
Conforme Hüttmann, os preços de locação variam entre R$ 
32 e R$ 250 o metro quadrado, dependendo da área e da 
estrutura, com ou sem montagem básica. “Para as empre-
sas com CNPJ de Venâncio Aires, estamos concedendo 10% 
de desconto e ainda há possibilidade de parcelamento 
até abril”, destaca Hüttmann. Além disso, as empresas que 
efetuarem o pagamento à vista até o dia 31 de janeiro será 
concedido um desconto de 10%. Os interessados devem 
procurar o Departamento Comercial da Fenachim, no Acesso 
Dona Leopoldina, 3600, Parque Municipal do Chimarrão, 
em Venâncio Aires, de segunda a sexta-feira, das 8h30min 
às 11h30min. Mais informações podem ser obtidas pelo 
e-mail comercial@fenachim.com.br ou pelos telefones 
(51) 9 9945-3299 e (51) 3983-1105, com Ivo I. Trarbach, da 
Proreali Feiras e Eventos.
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