
GERAL07 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
27 E 28 DE SETEMBRO DE 2019

No parabéns a Sta. Cruz, muita cuca

Gastronomia e bebida para todos os gostos

14,1 metros da 
delícia típica serão 
distribuídos. Grupo 
Arauto também 
presenteia público 
com show musical

MANHÃ
9 horas, abertura e apresentação da banda do 7º BIB
9h45min - Início das apresentações culturais, com diver-
sas entidades
10 horas – SEASC - Passeio Cultural Arquitetônico (re)
conhecendo a praça Getúlio Vargas.
10 às 12 horas – Oficina de desenho, com o tema: O que 
você daria de presente para Santa Cruz do Sul? 
11 horas - apresentação da corte da 35ª Oktoberfest 
12 horas - Dança de integração – polonaise - com entida-
des participantes e público.

TARDE
13h15min - Reinício das apresentações culturais
14 horas – SEASC - Passeio Cultural Arquitetônico (re) 
conhecendo a praça Getúlio Vargas.
14 às 16 horas – Oficina de desenho, com o tema: O que 
você daria de presente para Santa Cruz do Sul?  
14h45min - Dança de integração – polonaise – entre os 
participantes e o público.       
15 horas – Distribuição de cucas em comemoração ao 
aniversário de Santa Cruz do Sul
16h45min – Show de Encerramento, com Moisés Damé e 
Grupo Shake, no Projeto Misturô. Um presente do Grupo 
Arauto de Comunicação.

Cuca de açúcar será distribuída ao público no sábado
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Música, dança, teatro, 
gastronomia, jogos 
germânicos, pas-

seios culturais e muito mais. 
A Praça Getúlio Vargas será 
palco de um grande even-
to para comemorar os 141 
anos do município. Intitulado 

DIVUlGAçãO/AGÊnCIA TRI MUlTICOMUnICAçãO

PRINCIPAIS MOMENTOS

“Aquarela Cultural: as cores 
de Santa Cruz do Sul”, a ideia 
é reunir as diferentes etnias, 
integrando as entidades cul-
turais e manifestações fol-
clóricas da cidade. Também 
haverá comercialização de 
artesanato, gastronomia típi-
ca, mostra de trajes e venda 
de cervejas artesanais (veja 
detalhes abaixo). 

Tudo começa às 9 horas de 
sábado, dia 28 de setembro, 
mas um dos momentos mais 
aguardados será às 15 horas, 
quando será servida uma 
das delícias mais apreciadas 
em Santa Cruz: a cuca. E não 
será qualquer cuca. Serão 14,1 

Quem passar pela Praça 
neste sábado vai conferir 
uma pluralidade de atra-
ções. E os pratos típicos de 
distintas etnias devem fazer 
muito sucesso. Uma das 
coordenadoras do evento, 
Celi Durante diz que a in-
tenção de levar à praça uma 
ampla gastronomia é fazer 
com que as pessoas tenham 
acesso a outras culturas e 
possam conhecê-las  e valo-
rizá-las melhor. Além disso, 
o objetivo é contribuir com a 
renda de entidades locais.

Quem tem interesse em 
degustar novos sabores 
pode encontrar pratos das 
gastronomias gaúcha, afro
-brasileira, árabe, alemã 
e italiana. De acordo com 
Celi, na culinária gaúcha 

metros da iguaria, doados por 
cuqueiras de Santa Cruz que 
participam da tradicional Fes-
ta das Cucas. Já os pedaços, 
no sabor açúcar, serão corta-
dos e distribuídos por alunos 
do Curso de Gastronomia do 
Senac.

Logo depois, outro grande 
momento dentro da pro-
gramação. O cantor Moisés 
Damé e o Grupo Shake se 
apresentam, das 16h45min 
às 18h15min, dentro do Pro-
jeto Misturô. O show é um 
presente do Grupo Arauto 
de Comunicação. Em 2019, o 
Grupo é parceiro na organi-
zação da festividade.

terá churrasquinhos, doces, 
pão caseiro e pastel. Na afro
-brasileira será vendido aca-
rajé, diretamente da Bahia. 
Já quem deseja experimentar 
pratos árabes, poderá de-
gustar esfihas, kibes, homus, 
babaganuche. Na culinária 
italiana, pizzas e na alemã 
cachorro-quente de linguiça 
com chucrute de repolho roxo.

CERVEJAS
O evento contará também 

com sete cervejarias integran-
tes da Associação dos Cervejei-
ros e Cervejarias de Santa Cruz 
(Acersc): Holy Sheep, Guitera, 
Tinhosa, HBier, Hellen, Proeza 
e Probier. Segundo o presiden-
te, Roberto Gross, cada cerveja-
ria terá o seu espaço e estarão 
disponíveis para degustação 
20 estilos de cervejas artesa-

nais. Conforme ele, a Pilsen 
é o estilo mais apreciado e 
tem um baixo teor alcoólico. 
Embora todos os estilos são 
para dar água na boca, outro 
bastante apreciado é o Red, 
que tem uma cor escura e 
um sabor mais carameliza-
do, além do Helles que tem 
como destaque o malte e 
possui menos amargor.

Os valores variam de 
acordo com o estilo, mas 
o copo pode ser adquiri-
do entre R$ 5 e R$ 10. A 
expectativa é de que 1.500 
litros sejam vendidos. Cada 
cervejaria, conforme Gross, 
terá à disposição de três a 
quatro estilos. 

*Colaborou Kethlin 
Meurer, do Portal Arauto.


