
REGIONAL

FESTA EM HERVEIRAS

OKTOBERFEST

SANTA CRUZ

12 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
10 DE SETEMBRO DE 2019

Comitiva convida para 4ª 
Herveifest, neste mês

Prorrogadas as inscrições
para concurso do prato típico

Com sucesso nas vendas e público, Festival da Cerveja 
Gaúcha confirma nova edição para 2020

Juri e finalistas de 2018 do concurso de prato típico

Comitiva visitou estúdio da Arauto FM em Santa Cruz

RODRIgO ASSMAnn

DIvulgAÇãO

Nos dias 28 e 29 de se-
tembro, no Parque Muni-
cipal de Eventos Osmar 
Claas, será realizada a 4ª 
Herveifest, no município 
de Herveiras. Uma co-
mitiva do Município tem 
percorrido a região para 
convidar para o evento, 
com o objetivo de propor-
cionar um momento de 
lazer para os moradores e 
para os visitantes.

 A festa será gratuita 
na entrada, nos shows e 
estacionamentos. Também 
neste ano o evento vai ter 
a Cidade dos Brinquedos, 
igualmente gratuita nos 
dois dias de festa. Haverá 
exposição de Blindados 
do 7º BIB, apresentações; 
exposições, mostras; praça 
de alimentação e ônibus no 
sábado para as localidades 
do interior .

PROGRAMAÇÃO
|Sábado, 28 de setem-

bro:
13h - 2h30min (durante a 

noite): abertura dos estan-
des e praça de alimentação

14 às 16h: show com 

As inscrições para o 3º 
Concurso de Prato Típico 
Alemão da Oktoberfest San-
ta Cruz foram prorrogadas 
até o dia 15 de setembro. 
A participação é gratuita e 
aberta para todas as pessoas 
maiores de 18 anos de idade 
do município e da região. Os 
interessados devem realizar 
a inscrição no Senac Santa 
Cruz (rua Venâncio Aires, 
300 – Centro) - ou na Assemp 
(rua Coronel Oscar Rafael 
Jost, 1571 – Centro). Além de 
preencher a ficha cadastral, 
os concorrentes deverão ane-
xar uma foto do prato pro-
posto. “Aceitaremos apenas 
uma receita por participante. 
Os vencedores das últimas 
edições do concurso não po-
derão concorrer neste ano”, 

explica a diretora do Senac 
Santa Cruz, Daniela Larner.

No dia 17 de setembro 
serão divulgados os selecio-
nados para etapa final. A 
banca com a apresentação 
dos pratos, degustação e ava-
liação dos jurados conforme 
critérios de originalidade, 
criatividade e apresentação 
ocorre no dia 23 de setembro, 
no Senac Santa Cruz. No 
mesmo dia será divulgado o 
vencedor, que levará como 
premiação uma placa de re-
conhecimento, um vale com-
pras no valor de R$ 500 na 
Afubra, o direito a participar 
de oficina de gastronomia de 
até 15 horas no Senac Santa 
Cruz e acesso diário na 35ª 
Oktoberfest, de 9 a 20 de ou-
tubro, em Santa Cruz do Sul. 

Fandangaço;
14 às 17h: encontro de 

grupos de 3ª Idade, Socieda-
des de Damas e Bolão, com a 
banda Atitude;

16 às 18h: show com San 
Marino;

18h às 18h30min: apresen-
tação do Grupo de Dança Os 
Pampeanos;

18h30min às 21h: show 
com João Luiz Corrêa

19 às 21h: abertura Oficial 
da 4ª Herveifest 2019

21 às 23h: show com Séti-
mo Sentido;

23h à 1h: show com Novos 

Gaúchos.

|Domingo, 29 de se-
tembro:

01h às 02h30min: show 
com DJ Djeff;

3h: fechamento do par-
que

9 às 21h: abertura do 
Parque

9h30min às 21h: abertu-
ra dos estandes e praça de 
alimentação

10h30min: show com 
Elton Saldanha

22h: fechamento do Par-
que.

PAINEL DO ADVOGADO

Os apreciadores da cerveja artesanal podem 
comemorar. O Festival da Cerveja Gaúcha terá 
uma nova edição em 2020. É o que confirma a or-
ganização do evento, que ocorreu na sexta-feira e 
no sábado, em uma estrutura montada no Campo 
Municipal do Parque da Oktoberfest, em Santa 
Cruz do Sul. Conforme um dos responsáveis, Ivan 

Oliveira, apesar do mau tempo, o evento foi um 
sucesso em vendas e público. “Ouvi muitos elo-
gios de quem esteve presente. Ainda não temos 
números exatos de público e de consumo, mas 
posso garantir que, para a maioria das cervejarias 
e gastronomias, o objetivo foi alcançado”, avaliou.

Em sua oitava edição, um dos maiores festivais 

de cerveja artesanal do Rio Grande do Sul contou 
com mais de 200 estilos de cervejas diferentes, es-
palhados por 40 cervejarias gaúchas, onde toda a 
produção é realizada com produtos selecionados. 
Além disso, a gastronomia diversificada e os shows 
musicais, foram um grande atrativo para o público 
que prestigiou o evento.


