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Menores têm regras para 
acesso ao Parque da Oktober

Um dos pontos que merecem atenção dos pais ou 
responsáveis por menores de 18 anos são as regras 
de acesso durante a 35ª Oktoberfest. O evento dispo-
nibiliza um guichê exclusivo localizado na entrada 
do parque, ao lado do chafariz. Crianças com até sete 
anos não entram sozinhas, devem estar acompanhadas 
por genitor, guardião legal ou adulto cuidador. Elas 
recebem no guichê uma pulseira com identificação e 
contatos. Os menores a partir de sete até menos de 
15 anos também não podem estar desacompanhados. 
Devem apresentar o Termo de Responsabilidade, sem 
necessidade de reconhecimento de firma em cartório 
quando na presença de genitor ou guardião legal. Se 
acompanhadas por adulto cuidador, o termo deve ter 
firma reconhecida em cartório.

Os adolescentes de 15 até menos de 18 anos podem 
permanecer sozinhos no parque, mas é obrigatória a 
apresentação do Termo de Responsabilidade com firma 
reconhecida em cartório, bem como apresentação de 
carteira de identidade. Caso estiverem acompanhados 
por genitor ou responsável legal não há necessidade de 
reconhecimento do documento. 

TERMO
Um dos principais instrumentos para a permanência 

dos menores na Oktoberfest é o Termo de Responsabili-
dade, que pode ser retirado no guichê no dia do acesso 
ou impresso no site www.oktoberfestsantacruz.com.br 
e preenchido em casa.

Exposições evidenciam a cultura alemã

TAlIAnA hIckMAnn

Ex-soberanas da Oktoberfest dão charme à exposição

Além de degustar os pra-
tos típicos e o chopp, dançar 
ao som da bandinha e vi-
venciar de perto as tradições 
germânicas na Oktoberfest, 
aqueles que visitarem Santa 
Cruz do Sul também podem 
conhecer mais sobre a cultura 
alemã e a Festa da Alegria, a 
partir das exposições artísti-
cas que foram abertas nesta 
semana na cidade. Uma delas 
é realizada em comemoração 
aos 170 anos da Imigração 

Alemã no Município e pode 
ser conferida no Museu do 
Colégio Mauá, situado na rua 
Marechal Floriano, em frente 
à Praça da Bandeira. 

Na mostra, encontram-se 
objetos usados pelos imigran-
tes ou seus descendentes, 
como instrumentos musicais, 
baú, perna de pau, ferra-
mentas, livros, uniformes 
de sociedades, utensílios do-
mésticos e de trabalho, cópias 
de documentos, fotografias, 

entre outros. A exposição está 
aberta de terça a sexta-feira, 
das 14 às 17 horas e segue até 
o dia 20 de dezembro. 

BELDADES DA FESTA
Desde a terça-feira, dia 8, a 

Casa de Artes Regina Simonis 
é palco de uma exposição que 
evidencia as ex-soberanas 
da Oktoberfest, promovida 
pela Associação de Entidades 
Empresariais de Santa Cruz 
do Sul (Assemp), em home-
nagem aos 35 anos da Festa 
da Alegria e do concurso. Em 
quadros, os visitantes podem 
acompanhar as beldades que 
representaram a festa desde 
1985 até o ano passado, bem 
como seus trajes. 

Para visitar, de segunda a 
sexta-feira, o espaço estará 
aberto das 10 às 12 horas e 
das 13h30min às 17h30min. 
A novidade é que nos do-
mingos em que vão ocorrer 
os tradicionais desfiles da 
Oktoberfest, dias 13 e 20 de 
outubro, a exposição estará 
aberta, das 10 às 13 horas. 
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