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DivUlgAçãO

A 35ª Oktoberfest espera repetir 
os números das últimas edições e 
receber cerca de 400 mil visitantes. 
Um dos motivos para tal expec-
tativa está nos renomados shows 
nacionais que a organização investe 
a cada edição. Os diversos estilos 
musicais estarão presentes nos sho-
ws nacionais da 35ª Oktoberfest. 

Nesta edição serão nove apre-
sentações de artistas consagrados 
no cenário musical brasileiro. São 
eles: Zé Neto & Cristiano (foto), dia 
10 de outubro (quinta-feira); vinta-

ge Culture, vitor Kley e Jerry Smith, 
na sexta-feira, 11 de outubro; Fer-
nando & Sorocaba, Felipe Araújo e 
Hungria, no sábado, 12 de outubro; 
e finalizando com Marília Mendonça 
e Dilsinho, na sexta-feira, dia 18.

Com a parceria da gDO Pro-
duções, de São Miguel d’Oeste 
(SC), e Django, de lajeado (RS), 
os espetáculos, a exemplo de anos 
anteriores, ocorrem na Arena de 
Shows montada junto ao cam-
po do Estádio Municipal, dentro 
do Parque da Oktoberfest. Cada 

artista se apresenta em 
média uma hora, com 
início sempre às 22 
horas, em ordem a ser 
divulgada posterior-
mente. Os ingressos 
estão à venda em lo-
tes promocionais nos 
pontos de vendas 
ou no site www.ok-
toberfestsantacruz.
com.br, sendo que al-
guns setores já estão 
esgotados. 

Shows nacionais
prometem lotar arena

O Parque da Oktoberfest tam-
bém é local para bons negócios. 
A Feirasul acontece paralela à 
Oktoberfest, com o objetivo de 
destacar as potencialidades da 
indústria,do  comércio e de servi-
ços e movimentar a economia do 
município e da região. Ao todo, 
são mais de 200 expositores, in-
cluindo a agroindústria familiar. A 
iniciativa contempla quatro pavi-
lhões com uma área total de mais 

de cinco mil metros quadrados. 
Para impulsionar os negócios 

e oferecer atrativos ao público da 
festa, a feira ficará à disposição 
dos visitantes diariamente até 
as 23 horas, exceto no último dia 
da festa, 20 de outubro, quan-
do encerram-se as atividades 
às 20 horas. Os principais seg-
mentos participantes são: joias 
e semi-joias, óticas, faculdades, 
imobiliárias, empreendimentos, 

decorações, consórcios, bilhares, 
colchões, estofados, móveis, equi-
pamentos para estabelecimentos 
comerciais, energia solar, doces, 
quadros e molduras, artesanato, 
tapetes, confecções, calçados, 
brinquedos, cama, mesa e banho, 
bolsas e fotografia.  

AGROINDÚSTRIAS 
Junto com a Feirasul está a 

Feira da Agroindústria Familiar, 
um espaço dedicado às famílias 

rurais da região que produzem as 
delícias do interior, inspiradas em 
produtos e receitas germânicas 
como cucas, bolachas, queijos, 
embutidos, schimier, melado, 
mel, rapadura, conservas, sucos, 
vinhos, entre outros. No local 
também estarão em evidência as 
flores, os viveiros, peixes orna-
mentais e o artesanato rural. Em 
2019, a feira vai contar com 34 
expositores.  

Tem espaço para indústria,
comércio, serviços e agroindústrias
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