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Eventos multiculturais são destaques 
da programação da 35ª Oktoberfest

Biblioteca do SESC faz 
troca-troca de livros

Oktoberfest dá espaço para valorização das etnias

RODRIGO ASSMANN

Com o intuito de valori-
zar a cultura alemã, a Ok-
toberfest de Santa Cruz do 
Sul procura enaltecer a cada 
edição o legado deixado 
pelos colonizadores atra-
vés de uma programação 
regada de atrações artísti-
cas e culturais. Para a 35ª 
Oktoberfest, que acontece 
de 9 a 20 de outubro, com 
o tema História, Cultura e 
Tradição, muitas atividades 
estão programadas, entre 
elas, a Tarde e a Noite da 
Diversidade Cultural, com 
a participação de diversos 
grupos de danças de outros 
ritmos e etnias. 

Na edição de 2019, dois 
momentos prometem pro-
porcionar a integração de 

Durante o mês de setem-
bro, a Biblioteca do SESC 
Santa Cruz do Sul promoverá 
a Feira de Troca-troca de Li-
vros. A ação gratuita possibi-
lita a troca de obras literárias 
entre leitores, ressignifi ca as 
histórias e estimula a leitura 
e a sustentabilidade. Prefe-
rencialmente, serão aceitos 
livros de literatura em bom 
estado de conservação. A 
Biblioteca (rua Ernesto Alves, 
1042) está aberta de segunda 
a sexta-feira, das 8h30min às 
12h e das 13h30min às 18h; 
aos sábados e domingos das 
8h às 12h. Mais informações 
pelo telefone (51) 3713-3222, 
no site https://www.sesc-rs.
com.br/santa_cruz_do_sul/ 
ou pelo Facebook https://

www.facebook.com/sesc-
santacruzdosul/.

Para ter acesso à Bibliote-
ca do SESC é necessário ter 
o Cartão SESC/Senac em 
qualquer uma das catego-
rias (Comércio e Serviços, 
Empresários ou Público em 
Geral). Atualmente, a Uni-
dade do SESC Santa Cruz do 
Sul conta com mais de três 
mil exemplares para leitura 
e pesquisa e computadores 
com internet e Wi-Fi para 
acesso gratuito. Além da Bi-
blioteca, a unidade conta com 
Quadra Esportiva, Consul-
tório Odontológico, Espaço 
Mais Saúde SESC, Academia 
de Musculação e Ginástica 
e Escola SESC de Educação 
Infantil (Sesquinho). 

culturas: a Tarde e a Noite 
da Diversidade Cultural, que 
acontecem, respectivamente, 
nos dias 14 de outubro, às 
14h30min, e 16, às 20 horas, no 
Pórtico do Parque da Oktober-

fest. Os grupos de danças 
de outros ritmos e etnias 
poderão se inscrever para os 
dois eventos. As inscrições 
podem ser feitas pelo e-mail 
assemp@assempscs.com.br.
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