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Festa das Cucas
inicia nesta sexta

Festa somou 45 mil cucas vendidas no ano passado

FIM DE SEMANA DE DELÍCIAS

VANESSA PAZ

A região está com agenda 
cheia de eventos deliciosos 
neste fim de semana. É nesta 
sexta-feira, 7 de junho, que 
inicia a 19ª Festa das Cucas, 
a partir das 12 horas, com 
entrada franca, no Parque da 
Oktoberfest, em Santa Cruz 
do Sul. O evento, que se esten-
de até o domingo, 9 de junho, 
tem como tema Cuca na Mesa, 
Água na Boca. A edição deste 
ano vai contar com a partici-
pação de 17 padarias, de Santa 
Cruz do Sul, Vera Cruz, Rio 
Pardo e Venâncio Aires, que 
serão as responsáveis em 
comercializar as deliciosas 
iguarias, dos sabores clássicos 
aos mais diferenciados.

Conforme o responsável 
pelos eventos da RBS TV dos 
Vales, Mateus Becker, a ex-
pectativa é repetir os números 
da edição anterior. “No ano 
passado recebemos cerca de 
80 mil visitantes e chegamos 
ao número de 45 mil cucas 
comercializadas durante os 
três dias da festa. Neste ano, 
esperamos repetir ou quem 
sabe aumentar estes núme-
ros”, ressaltou.

Entre as novidades desta 
edição está a cerveja artesanal 
com a marca da festa. Cha-
mada de Kuchenland, que 
significa Cerveja da Terra da 
Cuca, a bebida é produzida 
pela cervejaria santa-cruzen-
se H-Bier. A criação estará 
à venda na Vila Típica para 
degustação, bem como os visi-
tantes poderão levar para casa 
como lembrança, a garrafa e 
os copos personalizados do 
produto. Além disso, haverá 
o Espaço da Cervejaria, assi-
nado pela Brahma Express, 
um ambiente temático com 

diversos tipos de bebidas e 
o prato típico principal do 
evento.

Pela primeira vez dentro 
da Festa das Cucas, um café 
colonial estará localizado no 
Pavilhão Central. Ofereci-
do pela Paragem, de Linha 
Pinheiral, o local oferecerá 
um vasto cardápio de pro-
dutos por R$ 49,90 o quilo. 
Outro atrativo em destaque 
será o City Tour das Cucas, 
que faz um tour panorâmico 
pela cidade, com opção de 
pacote com a inclusão do 
Café Colonial. O evento vai 
contar também com o espaço 
da Agroindústria Familiar e 
Feiras Comercial e Regional 
de Artesanato.

Outro destaque serão as 
vencedoras do Concurso de 
Cucas e Pratos, que estarão 
sendo comercializadas du-
rante a festa. Os visitantes 
poderão encontrar as iguarias 
nos estandes das padarias res-
ponsáveis pela produção das 
delícias. A grande vencedora, 
a Rot Kuchen, bolo vermelho, 
é da padaria Cucas da Rosana, 
de Santa Cruz do Sul, campeã 
pela quarta vez. A programa-
ção geral ainda reserva muitas 
atrações, como parque de di-
versões para a criançada,  as 
tradicionais bandas alemãs, 
apresentações das Sociedades 
Folclóricas de Santa Cruz do 
Sul, tradicionalismo gaúcho 
e shows de bandas. A festa 
é uma realização da RBS TV, 
com patrocínio do Município 
de Santa Cruz, Universidade 
de Santa Cruz do Sul (Unisc), 
Unimed Vales do Taquari e 
Rio Pardo e Godoy Embu-
tidos. Mais informações em 
www.festadascucas.com.br.


