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Festa regada a alegria e animação 
Na 35ª Oktoberfest, 
público infantil se 
envolveu com parque 
de diversão, atrações 
culturais, música
e brincadeiras
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No dia voltado às 
crianças não faltaram 
opções para que a 

diversão estivesse garantida 
na 35ª Oktoberfest, em Santa 
Cruz do Sul. O sábado de sol 
e calor atraiu famílias à Festa 
da Alegria, ao Parque Tupã e 
à Arena Arauto. No espaço do 
Grupo Arauto, por exemplo, 
as atrações para o público 
infantil iniciaram cedo. Nas 
primeiras horas da tarde, a 
criançada foi presenteada 
com a presença de diversos 
personagens: Lucas Neto, 
Baby Shark, Mickey, Pikachu, 
Hulk e os PJ Masks (Corujita, 
Menino Gato e Lagartixo).

Também teve música com 
Gabriel Lins e Dudu Wenzel. 

FOTOS LUCIANA MANDLER

Sandra Dores e o filho Natan preferiram adrenalina

O pequeno Enzo se divertiu ao lado da mãe, Lilian

Personagens na Arena Arauto atraíram público infantil

Tanto o público adulto quan-
to infantil se encantou com a 
mágica de José Miguel Foc-
kink de Andrade. O mágico 
apresentou alguns truques, 
que deixou todo mundo vi-
drado. Entre eles estava o 
jovem Douglas Fonseca, de 14 
anos. O menino que veio com 
a família de Venâncio Aires é 
admirador da arte e inclusive 
diz que já aprendeu várias 
mágicas através de vídeos 
feitos por Mr. M. 

Douglas, que sonha ser um 
mágico profissional e se apre-
sentar para grandes públicos, 

assim como Miguel, queria 
muito ter feito um truque 
junto com o artista, porém, 
não trouxe sua maleta. “Achei 
muito legal o show e fiquei 
feliz em participar de um dos 
truques”, alegra-se. O menino 
gosta tanto de mágica que já 
se apresentou para colegas 
de escola. 

VOLTANDO A 
SER CRIANÇA
Apesar do calor, o céu azul 

foi um convite para aproveitar 
o Dia das Crianças na Okto-
ber. A diversão foi garantida 
para Natan Dores, de seis 

Douglas foi chamado para auxiliar o mágico Miguel

anos, que se entreteve nos 
brinquedos junto de sua mãe, 
Sandra Dores. Entre as opções 
para garantir a diversão, Na-
tan escolheu o Crazy Dance. 
“Sempre que podemos a gen-
te vem no Dia das Crianças. 
Ele se diverte e eu também. 
Volto a ser criança do lado 
dele”, conta Sandra. 

O pequeno Enzo Fengler 
da Annunciação, de três anos, 
também aproveitou o sába-
do ao lado da mãe, Lilian 
Fengler. No Jumbo, o garoto 
curtiu a vista. “Eu gosto des-
ses brinquedos que sobem e 
descem”, conta. Mas não são 
só as crianças pequenas que 
aproveitaram o dia. Os jovens 
Bruno Boff, Vanessa Sasso, 

Bruno Toffoli e Carol Ebertz, 
que vieram de Serafina Cor-
rêa pela primeira vez à Festa 
da Alegria, voltaram a ser 
crianças no parque. Segundo 
os adolescentes, que estão no 
primeiro ano do Ensino Mé-
dio, o parque de diversão foi 
o que mais gostaram. Além da 
Montanha Russa, o quarteto 
deu boas risadas no Crazy 
Dance.

ATRAÇÕES VARIADAS
Ainda durante a tarde tive-

ram apresentações de grupos 
folclóricos infantis, peças 
teatrais, encontro de corais 
infantis e show de persona-
gens infantis: Mickey e Pateta, 
Pinguim de Madagascar, além 
de oficinas.
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