
carolina almeida

alegria, muita música, 
informação, diversão e 
atrações diárias já eram 
característica do Grupo 
arauto na oktoberfest. 
agora pegue todos esses 
ingredientes e multipli-
que por três. isso porque 
será em três espaços que 
o arauto vai estar com 
mais presença neste ano, 
recebendo milhares de 
visitantes que prestigia-
rem a Festa da alegria. 
além do ambiente que é 
tradicional, a casa arauto 
(com receptivo a clientes 
e anunciantes, além do 
estúdio de transmissão), 
haverá, em frente, a nova 
arena arauto afubra, com 
apresentações diárias e, no 
Ginásio Poliesportivo, per-
tinho dali, portanto,  estará 
o Palco arauto, igualmen-
te com variadas atrações 
musicais. os três espaços 
irão sediar trabalhos dos 
veículos de comunicação 
do grupo - rádio, portal e 
jornal arauto - e receber 

ouvintes, leitores e clien-
tes ao longo da festa. a 
parceria foi firmada entre 
Grupo arauto e assemp, 
entidade organizadora da 
oktoberfest.

Se tem três vezes mais 
alegria, é bom saber quem 
em 12 dias de festa serão 
120 atrações no Palco e na 
arena arauto, totalmente 
gratuitas, para o público 
que estiver circulando pelo 
Parque da oktoberfest 
apreciar. e dos estilos musi-
cais mais variados. dos djs 
aos sertanejos, da cultura 
hip hop ao pagode, do gau-
chesco ao rock. os espaços 
do Grupo arauto são eclé-
ticos, variados, assim como 
são os ouvintes e leitores 
que compõem o público 
que acompanha diariamen-
te a programação.

as atrações diárias po-
dem ser conferidas em 
portalarauto.com.br. entre 
as atrações do Palco arau-
to, no Poliesportivo, por 
exemplo, estão Guilherme 
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mecca, Grazi andriótti, 
Baile do djeff, Furacão da 
Vaneira, mais de 15 djs e 
confirmadas a noite do 
Trap (cultura hip hop) no 
dia 16, e a noite do rock 
no dia 17, por exemplo. na 

arena arauto afubra são 
mais de 70 atrações con-
firmadas. Entre elas estão 
rogério magrão, Flor da 
Serra, Sétimo Sentido, ma-
gia, Porto do Som, Sambo-
ra e muito mais.

Depois de fim de 
semana chuvoso,
a segunda-feira
de sol acelerou
montagem das
estruturas no Parque 
da Oktoberfest


