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Fim de semana está im-per-dí-vel
Shows nacionais, 
atividades para a 
criançada, desfile 
temático, cultura, 
chope e gastronomia 
esperam os visitantes

NA FESTA DA ALEGRIA
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Neste fim de semana, a 
35ª Oktoberfest espe-
ra os visitantes com 

muitas atrações. Tem opções 
para toda a família: gastrono-
mia, bebida, dança, cultura e 
muita música. No sábado,  dia 
12, a programação será volta-
da aos pequenos, com atrações 
artísticas e culturais, além do 
acesso gratuito ao Parque para 
crianças de até 12 anos. Já no 
domingo, dia 13, o colorido da 
Festa da Alegria invade a rua 
Marechal Floriano, no centro 
de Santa Cruz do Sul, com o 
desfile temático. A partir das 
10h30min, o público vai apre-
ciar a alegria dos figurantes e 
dos carros que vão levar às 
ruas a história da festa, os imi-
grantes, a beleza das Sobera-
nas, a hospitalidade do povo, 
o cooperativismo e as demais 
características culturais dos 
colonizadores. 

ExpEcTATIvA
Todos os anos, a Oktober-

fest brinda o público visitante 
com shows de artistas nacio-

nais, que fazem a galera cantar 
junto e se divertir. Neste ano, 
a dupla Zé Neto & Cristiano 
foi a primeira atração a subir 
no palco da Festa da Alegria, 
nesta quinta-feira, dia 10. Mas 
a música não para por aí e 
o fim de semana traz para a 
arena de shows mais seis ar-
tistas consagrados no cenário 
musical brasileiro. Vintage 
Culture, Vitor Kley e Jerry 
Smith se apresentam nesta 
sexta-feira, dia 11. Já no sába-
do, dia 12, quem faz a alegria 
dos visitantes são Fernando 
& Sorocaba, Felipe Araújo e 
Hungria.

Dos shows, com certeza o 
mais aguardado por Judite 
Cecília Allgayer Lopes, 62 
anos, é o de Fernando & So-
rocaba. É só entrar em suas 
redes sociais para perceber 
que a moradora de Esteio é “fã 

de carteirinha” da dupla. Para 
demonstrar seu amor pelos 
artistas, ela vai ao máximo 
de shows que consegue e já 
entrou no camarim em alguns 
deles.  

Neste fim de semana, a pa-
rada é em Santa Cruz do Sul. 
Tita, como é conhecida, virá 
para a Oktoberfest com mais 
três amigas de van, no sábado. 
Com o ingresso comprado há 
três meses, ela não esconde 
a expectativa. “Dessa vez a 
viagem é mais longa, mas vale 
tudo para ver eles. Sem contar 
que nunca fui na Oktoberfest e 
ouço falar muito bem da festa. 
Vai ser uma oportunidade 
para conhecer”, revela. Após 
o show na Festa da Alegria, a 
fã vai viajar para Portão, para 
acompanhar a apresentação 
da dupla que ocorre no do-
mingo, dia 13, na cidade.
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Tita está na expectativa do show de Fernando e Sorocaba 

DIvUlgAçãO

Nos pavilhões da Fei-
rasul, entre dezenas de 
expositores, os mais 
variados artigos cativam 
os olhares do visitante. 
Não faltam produtos 
que remetam à Festa da 
Alegria. Os empreende-
dores lisandra e Ricardo 
Tavares, proprietários 
de uma empresa por-
to-alegrense, estão pelo 
quarto ano na Oktober-
fest vendendo enxoval 
infantil. Desta vez con-
feccionaram babeiros 
personalizados, a R$ 10, 
com as cores e o nome 
da festa. Théo Carva-
lho dos Reis, de quatro 
meses, fez sua estreia na 

Théo bAbA pELA okTobER
FOTOs CAROliNA AlmeiDA

vegetarianos ou veganos 
vão encontrar opções 
especiais de xis, risotos 
e doces na 35ª Oktober-
fest. De Porto Alegre, 
a lancheria de márcia 
Aguirre participa pela 
primeira vez da festa e 
está instalada na Vila Tí-
pica. As delícias salgadas 
são feitas com lentilha, 
grão de bico e linguiça 
de soja e as doces levam 
aveia no lugar de leite 
condensado. O prato tí-
pico da Festa da Alegria 
também tem versão ve-
gana, com cuca feita de 

pARA vEGANoS E vEGETARIANoS

leite de soja e cobertura 
de linhaça, já a linguiça é 
de soja.

festa na primeira noite 
de evento e, de quebra, 
ganhou a peça para sair 
caracterizado, no clima 
da Oktober, babando de 
alegria.

Desfile deve ser o maior, com quatro mil pessoas

Para a criançada fã de 
teatro, tem fantoche para 
vender no pavilhão de 
artesanato. Pela primei-
ra vez na festa, evaldo 
Gambim, de Cachoeiri-
nha, trouxe seus fanto-

FRITz E FRIDA ENTRAm No TEATRo

ches para comercializar. 
Já com novidades: Fritz 
e Frida em versões de 
bonecos, ao custo de R$ 
35 cada, confeccionados 
especialmente para o 
evento.

A menina Ce-
cília Azevedo, 
de seis anos, e 
sua mãe, Carla 
Hoff, aprova-
ram a novida-
de. Fica a dica 
de presente 
para este Dia 
das Crianças. 
Os diversos 
fantoches cus-
tam entre R$ 
30 e R$ 55.

CAROliNA AlmeiDA

Os dois domingos de Festa 
da Alegria são de centro lota-
do em Santa Cruz. É tradição 
e não deve ser diferente neste 
ano em que a Oktoberfest 
celebra a 35ª edição. A rua 
Marechal Floriano, onde fica 
o túnel verde, vai receber o 
mais grandioso desfile nos 
dias 13 e 20 de outubro, a par-
tir das 10h30min. Aumentou 
em 20% o número de pessoas 
que vai desfilar, chegando 
a aproximadamente 4 mil. 
No ano passado eram 3.600 
pessoas na primeira apresen-
tação, explica o coordenador 
do desfile, João Goerck.

Em 10 carros alegóricos 
elaborados pela equipe do 
cenógrafo Sérgio Ávila, a 
temática do evento será con-

tada, sem esquecer o Kuchen-
wagen (Carro das Cucas), o 
Bierwagen (Carro do Chope), 
a bicicleta coletiva Zig Zag 
Zug, a Fubica do Fritz, e a 
presença da família símbolo 

da festa, Fritz, Frida, Max 
e Milli, e das soberanas da 
35ª Oktoberfest, Rainha Ana 
Paula Bohnen e as princesas 
Jayne Inês Heck e Graziela 
Schoeninger. 

Alegorias vão falar da história e do encanto da festa


