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Até domingo, ConstruArte
e Multifeira atraem visitantes

Lançada oficialmente 
a 4ª Herveifest

Soberanas apresentaram traje de gala no lançamento

Eventos iniciaram nesta quinta e vão até domingo
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JUNIO NUNES

O Parque da Oktoberfest 
estará movimentado até 
o domingo, dia 30, com 
a realização da 6ª Cons-
truArte e 7ª Multifeira. Os 
eventos, promovidos pela 
Associação de Entidades 
Empresariais de Santa Cruz 
do Sul (Assemp), com apoio 
da Associação dos Comer-
ciantes de Material de Cons-
trução do Vale do Rio Pardo 
(Acomac) e a Sociedade das 
Empresas Imobiliárias de 
Santa Cruz do Sul (Seisc) e 
patrocínio do Banco Regio-
nal de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) e da 
Companhia Riograndense 
de Saneamento (Corsan), 
iniciaram nesta quinta-feira 
à noite e contam com mais 
de 150 expositores do co-
mércio, indústria e serviços. 

Conforme o vice-presi-
dente de Eventos da As-
semp, Gabriel Haas de Bor-
ba, a expectativa é de reunir 
cerca de 45 mil pessoas nos 
quatro dias de programa-
ção. “São diversas atrações, 
que aliam compras, gas-
tronomia e diversão, com 
entrada gratuita. Esperamos 
que a comunidade prestigie 
e que possamos fazer bons 
negócios”, destaca.

O Pavilhão Central abri-
ga o Shopping da Constru-
ção e Lojão da Associação 
dos Comerciantes de Ma-
terial de Construção do 
Vale do Rio Pardo (Aco-
mac), com a participação 
de cerca de 30 fábricas e 40 
lojas de Santa Cruz do Sul 
e da região, contemplando 
toda a linha de material 
de construção, do alicerce 
ao acabamento. Conforme 
o presidente da Acomac, 
Roni Schuh, a expectativa 
é muito boa. “Teremos 
muitas novidades e lan-
çamentos, com preços di-
ferenciados. Uma ótima 
oportunidade de excelentes 
negócios”, ressalta. O local 
contará, também, com o 
Café do Paragem, de Linha 
Pinheiral, com a comerciali-
zação de comidas e bebidas.

A Sociedade das Empre-

Foi lançada oficialmente 
na noite de sexta-feira, dia 
21, a programação da 4ª Her-
veifest, de Herveiras. A festa, 
que não era realizada desde 
2013, volta com o intuito de 
proporcionar à comunida-
de local e aos visitantes, a 
oportunidade de participar e 
prestigiar um evento criado 
para a integração.   

Nos dias 28 e 29 de setem-
bro, no Parque Municipal de 
Eventos Osmar Claas, com 
entrada franca em todas as 
atrações e shows e inclusive 
estacionamento, uma ampla 
programação será ofertada 
à comunidade. No evento 
foram divulgados os shows 
da Herveifest. No sábado, 
28, o destaque fica por conta 
das apresentações da Ban-
da Sétimo Sentido, Novos 
Gaúchos e DJ Dejff e no do 
domingo, 29, serão quatro 
atrações: Xirú Missioneiro, 
Fandangaço, San Marino, e 
João Luiz Corrêa. 

Nos dois dias ainda have-
rá outras apresentações artís-
ticas e exposições. “Dentro 
das nossas possibilidades, 
vamos fazer uma festa para 
o nosso povo. Será uma 
grande festa e com certeza 
vamos alcançar nosso obje-
tivo, que é divulgar nosso 
potencial, divulgar o traba-
lho aqui desenvolvido e ao 
mesmo tempo proporcionar 
a integração de nossos mu-
nícipes”, destacou o prefeito 
Paulo Grassel.

TRAjES OfICIAIS
Também na noite de sexta-

feira, no evento beneficente 
Jantar das Massas, que teve 
a parceria com o Clube de 
Mães Unidas Venceremos, 
lotando o salão da Comuni-

dade Católica Santa Terezi-
nha, foram apresentados os 
trajes oficiais das Soberanas, 
rainha Camila Padilha, 1ª 
princesa Diuliane Oliveira e 
2ª princesa Taiane Padilha.

NOVO LOGO DA fESTA
Na noite ainda foi apre-

sentado o novo logo da festa, 
totalmente reestilizado. A 
criação da identidade visual 
da 4ª Herveifest traz um 
simbolismo identificado com 
o município de Herveiras. A 
letra desenhada remete à cul-
tura, o verde da mata e um 
traçado no formato de raiz 
significa a força e essência 
do povo trabalhador.

VENDA DE ESTANDES
A comissão organizado-

ra da Herveifest definiu os 
valores de estandes para lo-
jas, espaços para lancherias 
e expositores para a quarta 
edição da festa. Os interes-
sados em participar devem 
efetuar a compra de estan-
des ou espaços a partir do 
dia 1º de julho até dia 30 
de agosto, com Diuliane ou 
Maristela, junto à Prefeitu-
ra.

A festa abrirá espaços 
para expositores de máqui-
nas e implementos agríco-
las, veículos, motos, lojas 
diversas, também produ-
tos coloniais, artesanatos e 
os espaços na praça de ali-
mentação. A compra dos 
estandes estará disponível 
de forma preferencial para 
os comerciantes locais do 
município, a partir de se-
gunda-feira, 1º de julho, até 
sexta-feira, dia 7 de julho, e 
a partir do dia 10 de julho 
a venda será aberta para os 
demais interessados e irá 
até o dia 30 de agosto.

sas Imobiliárias de Santa Cruz 
do Sul (Seisc) está localizada 
no Pavilhão 3, num espaço de 
900 metros quadrados, com a 
participação de 16 imobiliá-
rias, bem como construtoras, 
incorporadoras e agente fi-
nanceiro, Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis 
(CRECI); Sociedade de Enge-
nheiros e Arquitetos de Santa 
Cruz do Sul (Seasc), com a 
divulgação da Casa & Design 
– Mostra de Arquitetura e 
Interiores de Santa Cruz do 
Sul; Café Ahlert Haus. “Será 
uma excelente oportunidade 
pra quem está pensando em 
adquirir um imóvel para 
morar ou para investimento”, 
destaca a presidente da Seisc, 
Julia Schirmann.

ATRAçõES 
Quem visitar o Parque da 

Oktoberfest durante a Cons-
truarte e Multifeira também 
vai poder conferir a Feira de 
Veículos Novos (com a pre-
sença de seis concessionárias 
de automóveis e uma de moto-
cicletas); Feira das Agroindús-
trias (junto à Vila Típica, com 
comercialização de embutidos, 
cucas, aguardentes, laticínios e 
flores), Food Trucks, com lan-
ches variados; Palco Musical 
com atrações locais e regionais; 
Praça de Brinquedos Infláveis 
(sem cobrança de ingressos 
dias 29 e 30 de junho); e ainda 
mateada, com distribuição 
de erva-mate e água quente 
durante todo o evento. “São 
duas feiras que somam esfor-
ços para movimentar diversos 
setores da nossa economia. 
Esperamos que o tempo co-

labore e que possamos ter 
um grande público nestes 
quatro dias”, enfatiza Borba.

SEGMENTOS 
Além das empresas e 

fornecedoras da Acomac, 
das imobiliárias ligadas 
à Seisc e das construtoras 
associadas ao Sindicato das 
Indústrias da Construção 
Civil (Sinduscon-RS), a 
Construarte e Multifeira 
contarão com expositores 
dos mais variados segmen-
tos, como bilhares, artefatos 
de cimento, cercas, lareiras, 
esquadrias e portões, mó-
veis e estofados, climati-
zadores, bancos e lixeiras, 
equipamentos para saúde, 
cozinhas, confecções e ma-
lhas, calçados, bijuterias 
(semijoias e acessórios), 
utensílios de cozinha, doces 
e chocolates, produtos de 
limpeza, móveis rústicos e 
sintéticos, entre outros.

PROGRAME-SE      
Sexta-feira: 14h – Aber-

tura do parque; 20h – Show 
Bruno & Adriano (Local: 
Palco musical; 22h – Fecha-
mento do parque.

Sábado: 10h – Abertura 
do parque; 15h – Show 
Gabriel Farias (Local: Palco 
musical); 16h – Show No-
vos Gaúchos (Local: Palco 
musical); 22h – Fechamento 
do parque.     

Domingo: 10h – Abertura 
do parque; 15h – Show Fu-
racão da Vanera (Local: Pal-
co musical); 16h30 – Show 
Sandro & Cícero (Local: 
Palco musical); 20h – Fecha-
mento do parque.


