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Para entrar em clima de okto-
berfest, muitos visitantes gostam de 
aderir aos trajes típicos alemães. mes-
mo que a vestimenta não dê direito à 
entrada gratuita, as roupas de “Fritz 
e Frida” têm sido a opção para apro-
veitar os dias de festa. Seja por meio 
da compra, confecção sob medida ou 
aluguel, os trajes podem ser vistos nas 
vitrines e nos ateliers de costura. em 
Santa cruz, no último mês as vendas 
aumentaram em média 50%. caline 
machado, proprietária do atelier dos 
Vestidos, confirma a movimentação. 
“as encomendas para a confecção 
dos trajes começaram no final de 
agosto até metade de setembro, 
quando ainda foram aceitos alguns 
pedidos”, frisa. “estamos com muita 
demanda de entrega, por isso, não 
estamos aceitando novas”, completa. 

o cliente pode optar por trajes 
prontos, o que garante mais agilida-
de. de acordo com a estilista Joana 
Tornquist, na center Tecidos ainda é 
possível encontrar alguns modelos 
a pronta entrega. no local, quem se 
antecipou pôde confeccionar sob 
medida. após o concurso das sobe-
ranas, no início de setembro, é que o 
movimento aumentou. “É como se 

as pessoas lembrassem da oktober”, 
comenta. mas para que todos possam 
ser atendidos, é preciso organização. 
a sugestão é que os clientes come-
cem a fazer seus trajes a partir de 
maio.

PETS - Para os apaixonados por 
seus pets, também há opção de 
trajes. a artesã rosangela diehl, por 
exemplo, pelo primeiro ano confec-
cionou roupas para os amigos de 
quatro patas. a inspiração veio de sua 
cachorrinha, a nina. além, é claro, do 
encantamento que tem pelos animais 
e a satisfação em estar aprendendo e 
criando algo novo no mundo do arte-
sanato. “minha nina me incentivou na 
criação de roupinhas, ela é a melhor 
menina pet. É ela quem prova mui-
tas das roupinhas. É minha modelo”, 
conta rosangela. a artesã revela que 
não foram confeccionados muitos 
trajes, pois a intenção era entregar 
um produto de qualidade e bem feito. 
Quando os clientes viram seu traba-
lho, não hesitaram em encomendar a 
vestimenta típica. “isso impulsiona a 
gente a criar.  a satisfação do cliente 
é tudo”, alegra-se ao saber que há 
muitos bichinhos sendo cuidados e 
amados como integrantes da família. 

Trajes para a família toda, inclusive para o pet
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as delícias produzidas nas pro-
priedades rurais da região são evi-
denciadas durante a oktoberfest, 
na Feira da agroindústria Familiar. 
neste ano, serão 37 expositores, com 
ampla variedade de produtos, entre 
embutidos, salame, mel, melado, 
schimier, geleias, rapadura, cucas, 
bolachas, queijos, conservas, sucos 
e vinhos. Também haverá exposição 
de flores, viveiros e artesanato rural. 
até a próxima semana, quando inicia 
a Festa da alegria, os produtores tra-
balham de forma intensa. exemplo é 
Édison luís Kappaun, da agroindús-
tria natureat alimentos, de Venâncio 
aires. este será o quinto ano que o 

empresário participa do evento. 
além dos produtos na linha de 

pratos quentes, feitos à base de ai-
pim, como lasanhas e escondidinhos, 
neste ano traz novidades à Festa da 
alegria: os salgados, que desde o 
ano passado começaram a ser pro-
duzidos e comercializados. entre as 
opções: quibizinho de aipim rechea-
do com linguiça, coxinha de frango, 
bolinha de carne, além do tradicional 
bolinho de aipim com ervas finas. 
“Petisco que é uma ótima combi-
nação para saborear com o chope”, 
adianta o empresário. os salgados 
à base do aipim não contém glúten 
nem lactose. 

Agroindústria aposta em novidades
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