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Sábado é voltado para a criançada
O dia dedicado a elas 
será de muita alegria 
e diversão, seja na 
Oktoberfest ou em 
eventos sociais. Veja 
a programação

DIA PARA FESTEJAR
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O dia das Crianças é 
neste sábado, 12, e 
tem programação 

para a família toda. Na 35ª 
Oktoberfest de Santa Cruz 
do Sul, como em todas as edi-
ções da festa, têm atividades 
especiais. Na data ocorre a 
terceira edição do Encontro 
de Corais Infantis, na Igreja 
Evangélica de Confissão 
Luterana do Brasil (IECLB), 
bem como atrações artísticas 
e culturais. Também é neste 
dia que crianças até 12 anos 

têm acesso gratuito ao Par-
que da Oktoberfest.

ATRAÇÕES ARAUTO
O dia voltado para as 

crianças também será es-
pecial na Arena Arauto/
Afubra. Das 13 às 16 horas, a 
programação é toda voltada 
aos pequeninos. A primeira 
atração é um show de bo-
necos infantis. São diversos 
personagens da Best Bone-
cos, entre eles Baby Shark, 
Lucas Neto, Mickey Mouse, 
Pikachu, Incrível Hulk e os 
PJ Masks (Corujita, Menino 
Gato e Lagartixo). Por volta 
das 14 horas tem show com 
Gabriel Lins. O garoto de 12 
anos, natural de Sapucaia 
do Sul, participou do reality 
musical The Voice Kids. Na 
sequência, quem se apresen-
ta é o cantor e compositor 
mirim de 13 anos, Dudu 
Wenzel. Haverá ainda show 
de mágica, com Miguel An-

drade (conheça a história dele 
no Caderno Mais desta edição).

Durante as atrações na 

Arena Arauto/Afubra serão 
distribuídos biscoitos e su-
cos, em parceria com a Pedro 

Dupont Distribuidora e mais 
alguns mimos, além de ba-
lões da Arauto FM. 

 Ao longo deste sábado, di-
versas atrações foram prepa-
radas para as crianças. Entre 
elas o tradicional Festival da 
Criança, antes denominado 
de Festival do Refrigerante, 
promovido pelo Rotary Club 
Vera Cruz. Em sua 31ª edição, 
o evento será no ginásio do 

Parque de Eventos, com iní-
cio às 13 horas. 

A entrada para o festival 
tem custo simbólico de R$ 2 
por criança, que dá direito 
a copo de refri ou suco, ca-
chorro-quente e uma bola de 
presente. Durante o evento, a 
criançada vai poder se divertir 

nos brinquedos infláveis. A 
turma do Interact Club tam-
bém estará no local fazendo a 
pintura no rosto das crianças. 
Conforme o presidente Gil-
berto Frantz, são esperadas 
entre 600 e 700 crianças, que 
somadas às famílias devem 
ultrapassar mil pessoas.

Em Vera Cruz, tarde de Festival da Criança

É neste sábado, dia 12, que a moradora do 
bairro Araçá, em Vera Cruz, Deise Dalila de 
Araújo vai fechar a rua Guilherme Lambert, 
onde mora, para proporcionar uma manhã 
diferente à criançada, especialmente para 
80 alunos da Escola São Francisco. Das 
9 às 12 horas, a safrista e o marido Carlos 
Sheiran vão disponibilizar pula-pula inflável 
e cama elástica para a criançada e distri-

buir lanche, cachorro-quente e refri. Atra-
vés de parcerias, o casal conseguiu muitas 
doações, entre elas brinquedos. 
E neste ano, o Sopão das Marias não terá 
festa voltada ao Dia das Crianças. Segun-
do a coordenadora do projeto, Maria de 
Fátima Gomes dos Santos, um evento 
diferente e inovador é planejado para o 
final de ano.
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