
ARAUTO |Terça-feira, 8 de outubro de 201904

ROdRigO AssmAnn

Para brindar a alegria, atrair a família toda...
divUlgAçãOi

  Gastronomia 
A gastronomia da Oktoberfest é um ponto alto do 

evento. Os pratos típicos são encontrados pelos visitantes 
nas praças de alimentação, restaurante e café colonial. O 
seu Erni Thomas e a equipe do restaurante que leva o seu 
sobrenome são os responsáveis, há mais de 20 edições, 
pelas refeições no Pavilhão Central durante o evento. 
Trazendo em cada alimento a essência e os temperos da 
cultura alemã, ele afirma que toda a equipe gosta de tra-
balhar na festa. “A gente já aproveita para ver todo mundo 
feliz. O pessoal tomando seu chopp, comendo seu prato 
típico, é só alegria”, declara. 

O prato tradicional de cuca e linguiça pode ser sa-
boreado na vila Típica e em outros locais do Parque da 
Oktoberfest. Além disso, uma variedade de lanches estará 
à disposição do público, como xis, hambúrguer, pizza, ca-
chorro-quente, churros, morango com chocolate, sorvete, 
pastel, sanduíche, entre outros, além de chope, cervejas 
artesanais, refrigerante, suco e água.  

...e se esbaldar nas delícias germânicas
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Música 
Falar em Oktoberfest é falar em 

bandinhas típicas. Elas levam a ale-
gria e descontração por meio das 
Rondas Folclóricas e dos diversos 
bailes típicos que acontecem du-
rante o evento. Além delas, artistas 
e bandas de outros estilos musicais 
animam os bailes do pórtico, lonão 
e pavilhão central. são atrações para 
todos os gostos e estilos musicais. Os 
responsáveis em animar os bailes e 
as rondas são as bandas ghermania, 
luar, munich, Choppão, Feliz em 
Festa, Hopus, metais em Brasa, imi-
grante, Cavalinho, nowa, Os Atuais, 
Fest, Heilige, K’necus, monte Carlo, 
Harmonia, santa Cruz, magia, Caris-
ma, Encanto, scala, doce Pecado, Os 
liderais, Flor da serra, Pérola negra, 
destinu’s, sorriso lindo, doce dese-
jo, sax Banda show, studio, Aquare-
la, Canecão do vale, Alto Astral, novo 
Astral, Bier Fest, imigrante, Estrela de 
Ouro; os Grupos Safira, Fandangaço, 
Os serranos e Os Colonos; Orques-
tra la montanara; a dupla Elton e 
Juliana; e os cantores marcel Knak e 
moisés damé.  

Diversão 
no Pavilhão 5 da Feirasul estará 

localizado o Espaço Criança, com 
entrada gratuita e brinquedos da 
Xalingo para a diversão da crian-
çada. Outra atração para os pe-
quenos é o Parque de diversões, 
com brinquedos de todos os tipos 
e opções para toda a família. Os 
ingressos custam R$ 8 por brin-
quedo ou R$ 20 o combo com 
três bilhetes.

Dias Especiais 
Como em todas as edições, a 

Festa da Alegria oferece ativida-
des especiais no dia das Crianças 
e no dia da maturidade Ativa, res-
pectivamente, nos dias 12 e 15 de 
outubro. na data reservada para 
as crianças acontece o 3º Encon-
tro de Corais infantis, na igreja 
Evangélica de Confissão Lutera-
na do Brasil (iEClB), bem como 
atrações artísticas e culturais para 
os pequenos. Já para a melhor 
idade está reservada a recepção 
e cadastramento dos grupos 
provindos de diversos locais do 
Brasil e a caminhada que ocorre 
até o Parque da Oktoberfest, onde 
se concentram as ações voltadas 
para o entretenimento e a saúde 
do público-alvo. 

Desfiles temáticos
são atração à parte
Os desfiles temáticos são sem-

pre muito aguardados pelo público. 
Quem for assistir vai presenciar 
uma verdadeira homenagem à 
história da festa, aos imigrantes, à 
beleza das soberanas, à hospitali-
dade do povo, ao cooperativismo, 
a diversas características culturais e 
do trabalho de quem colonizou esta 
terra. Os bastidores atestam isso.

Os desfiles conseguem atrair 
milhares de pessoas ao centro da 
cidade, na rua marechal Floriano. 
nesta edição, as paradas ocorrem 
dias 13 e 20 de outubro, a partir das 
10h30min, com a participação de 
mais de dois mil figurantes. Serão 
10 carros alegóricos, assinados pelo 

cenógrafo sérgio Ávila e equipe 
composta por cerca de 15 pessoas. 

Presença garantida da família 
símbolo da festa, Fritz, Frida, max 
e milli, e das soberanas, rainha Ana 
Paula Bohnen e as princesas Jay-
ne Heck e graziela schoeninger, 
além das tradicionais alegorias: o 
Kuchenwagen (Carro das Cucas), 
o Bierwagen (Carro do Chope), a 
bicicleta coletiva Zig Zag Zug. Há 
cinco anos responsável pelas alego-
rias do desfile, Ávila resume o que 
o move: “estou aqui para surpreen-
der”. Como novidade, sérgio Ávila 
revela que haverá um som central 
distribuindo a música da banda que 
vai tocar na Praça da Bandeira, para 
que seja uniforme a transmissão ao 
longo do desfile.
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Conhecimento 
durante a festa, os visitantes podem aprender receitas 

inspiradas na gastronomia alemã. As oficinas gratuitas 
de culinária junto à Escola de gastronomia, no Pavilhão 
3, parceria entre o serviço nacional de Aprendizagem 
Comercial (senac) e o sindilojas vale do Rio Pardo, têm 
as aulas ministradas por professores e chefs renomados 
ligados ao senac-Rs. “Este ano, a nossa temática é que a 
Escola de gastronomia é o tempero especial da Oktober-
fest”, destaca a diretora da Unidade Educacional do senac 
em santa Cruz, daniela laner. Entre as iguarias estão ma-
minha assada, filé suíno, sanduíche alemão, cuca de ricota 
com uva, pretzel alemão, torta de morango, entre outras. 
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no café colonial, neste 
ano servido pelo Restau-
rante Paragem, serão cerca 
de 65 variedades, entre 
salgados, muitos doces, 
pratos típicos como cuca, 
linguiça, torresmo, joelho 
de porco, além da costeli-
nha de porco frita e frango 
a passarinho, à espera do 
visitante junto à Bierhaus. 
O valor cobrado será R$ 
49,90 o quilo, incluindo 
café, leite e chá. Para em-
presas ou grupos que qui-
serem reservar, também é 
possível fazer um valor fixo 
por pessoa. As delícias do 
café colonial servido pelo 
Restaurante Paragem es-
tarão à disposição todos os 
dias, no horário de funcio-
namento do parque, com 
encerramento previsto para 
as 22h30min, podendo 
estender de acordo com a 
movimentação no espaço. 
Reservas podem ser feitas 
pelos fones 99863-9883 ou 
98152-2272.

QUANTO CUSTA?
Chopp Brahma Claro (copo 400ml): R$ 9,00
Chopp Brahma Black (copo 400ml): R$ 11,00
Chopp Colorado Appia Weiss (copo 400ml): R$ 11,00
Chopp Colorado indica ipa (copo 400ml): R$ 11,00
Opção combo (três chopes - copos de 400ml): R$ 25,00
Água sem gás (pet 500ml): R$ 5,00
Água com gás (pet 500ml): R$ 5,00
Brahma zero lata (350ml): R$ 8,00
Pepsi lata (350ml): R$ 5,00
Pepsi zero lata (350ml): R$ 5,00
guaraná Antarctica lata (350ml): 5,00
guaraná Antarctica zero lata (350ml): 5,00
Teem lata (350ml): R$ 5,00
sukita lata (350ml): R$ 5,00
H2O (pet 500ml): R$ 6,00

INgreSSOS AO PArQUe dA OkTOberfeST:
dia 09/10 (quarta-feira) – Entrada franca a partir das 18h30min
dia 10/10 (quinta-feira) – R$ 14,00 (inteiro) R$ 7,00 (meio)
dia 11/10 (sexta-feira) – R$ 14,00 (inteiro) R$ 7,00 (meio)
dia 12/10 (sábado – Feriado dia da Criança) – Acesso gratuito para as 
crianças com até 12 anos de idade. R$ 24,00 (inteiro) R$ 12,00 (meio)
dia 13/10 (domingo) – R$ 24,00 (inteiro) R$ 12,00 (meio)
dia 14/10 (segunda-feira) – R$ 14,00 (inteiro) R$ 7,00 (meio)
dia 15/10 (terça-feira – dia da maturidade Ativa) – Acesso gratuito para 
as pessoas com 55 anos ou mais. R$ 14,00 (inteiro) R$ 7,00 (meio)
dia 16/10 (quarta-feira) – R$ 14,00 (inteiro) R$ 7,00 (meio)
dia 17/10 (quinta-feira) – R$ 14,00 (inteiro) R$ 7,00 (meio)
dia 18/10 (sexta-feira) – R$ 14,00 (inteiro) R$ 7,00 (meio)
dia 19/10 (sábado) – R$ 24,00 (inteiro) R$ 12,00 (meio)
dia 20/10 (domingo) – R$ 24,00 (inteiro) R$ 12,00 (meio)


