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Terça dedicada à Maturidade Ativa 

Atividades e gastronomia atraem para o parque

9h30min - Caminhada da Praça Getúlio Vargas, no Centro, 
até o Parque da Oktoberfest;
11h, 14h, 16h e 19h - Oficina de Gastronomia (Senac e Sindi-
lojas);
15h - Oficina de Jogos Germânicos;
19h - Teatro Oktobertanz, em frente à Praça de Alimentação;
Durante o dia, no Parque da Oktoberfest, destaque para as 
atrações: bandas Estrela de Ouro, Feliz em Festa, Os Co-
lonos, Heilige, Munich, Fest, Nowa e Pérola Negra; além de 
Elton e Juliana. 
Nos espaços Arauto prestigie: Alexandre dos Teclados, Ban-
da Feliz em Festa, Nosso Balanço, Carmo da Rosa e Banda, 
Prego Lima e Som Impacto e convidados, na Arena Arauto/
Afubra; Dj Felipe Chaves e Dj Dru,  no palco Arauto Polies-
portivo.
 
*Confira o restante da programação no site da 35ª Oktoberfest.

Terceira idade movimenta as vendas na Oktoberfest

TALIANA HICKMANN
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Para eles não têm tempo 
ruim. Quando a melhor idade 
chega ao Parque da Oktober-
fest, sorrisos contagiantes, 
animação e olhares atentos 
às exposições e à gastronomia 
se espalham pelo local. Não 
é à toa que comerciantes, 
empresários, músicos e orga-
nizadores se preparam todos 
os anos para recebê-los no dia 
dedicado à Maturidade Ativa. 
Com reforço no estoque ou no 
número de funcionários, no 
aumento das porções servidas 
no cardápio ou na separação 
das peças mais bonitas para 
exposição, vale de tudo para 
atender bem esse público 
especial.
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TERÇA-FEIRA CHEIA DE ATRAÇÕES

No passeio pelos estandes 
da Feirasul, os mimos e pre-
sentes costumam chamar a 
atenção dos idosos, revela 
o responsável pela comer-
cialização da Feirasul, Luiz 
Wendt. E os expositores sa-
bem disso. Luciana Geller, 
que vende enfeites de cuia, 
artigos de decoração, bolsas 
e nécessaires, conta que a es-
tratégia nesse ano é ofertar 
produtos com preço acessível. 
“As lembrancinhas são fáceis 
de carregar e eles podem 
levar em mais quantidade”, 
frisa. 

Segundo Wendt, o Dia da 
Maturidade Ativa gera expec-
tativa para os comerciantes 
de todos os segmentos. “Esse 
público vem preparado para 
comprar e gosta de ter va-

Prato típico é pedida

O Dia da Maturidade Ati-
va inicia com caminhada, às 
9h30min, que sai da Praça Ge-
túlio Vargas, no Centro, até 
o parque (confira no quadro). 
Chegando na Festa da Ale-

riadas opções à disposição”, 
explica. É por isso que Benilso 
Rodrigues da Rosa vai au-
mentar o estoque de produtos 
bordados, colchas e edredons 
para receber os visitantes da 

melhor idade. “Com certeza é 
o dia em que mais vendo. Eles 
prestam atenção nos detalhes 
dos produtos e buscam algo 
bonito e de qualidade”, diz o 
empresário.
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gria, os grupos podem apren-
der sobre gastronomia e jogos 
germânicos, nas oficinas, 
dançar ao som das atrações 
musicais que se apresentam 
nos palcos do parque e nos 
espaços da Arauto, saborear 
o chope gelado e prestigiar 
as apresentações de dança e 
teatro. 

Com tantas atividades 
para a maturidade ativa, o 
intervalo para o almoço e 
o lanche é essencial. É por 
isso que os empresários de 
restaurantes, cafés coloniais, 
agroindústrias e estandes da 
Praça de Alimentação estão 
se preparando para receber 
os visitantes. Segundo Erni 
Inácio Thomas, proprietário 
de um restaurante, na terça-

feira a preparação do buffet 
inicia mais cedo, para que as 
delícias estejam disponíveis 
às 10h30min. “Eles costumam 
almoçar mais cedo, porque a 
partir das 14 horas, já querem 
estar prontos para dançar”, 
explica. 

Para a data, Thomas reve-
la, ainda, que o número de 
funcionários vai aumentar de 
45 para 60, além da quantida-
de de comida, que será muito 
maior. No cardápio não vão 
faltar delícias típicas como 
cuca, linguiça, Eisbein (joelho 
de porco) e chucrute.

Pela primeira vez servindo 
café colonial na Oktoberfest, 
a gerente de um restaurante 
e lancheria, Silvânia Kretsch-
mer, conta que vai ser neces-

sário o reforço de funcioná-
rios para atendimento e dos 
pratos servidos. “Estamos 
bem ansiosos para receber a 

terceira idade, pois as pessoas 
têm nos avisado que é um dia 
bem animado e movimenta-
do”, completa. 

Público 
de 54,6 mil

Os primeiros números 
da 35ª Oktoberfest foram 
divulgados ontem. Em 
quatro dias de cobrança 
de ingressos, público su-
perou 54,6 mil pagantes, 
próximos dos registrados 
em 2016 e 2017, quando 
foram 50,3 mil e 51,6 mil 
pagantes, respectivamen-
te. Em 2018, em virtude 
dos shows nacionais do 
primeiro fim de semana, 
este número foi de 71,4 
mil. Os dias ensolarados e 
de temperatura alta foram 
decisivos, também, para 
o consumo de alimentos 
e bebidas no Parque da 
Oktoberfest. Não há nú-
meros oficiais, no entanto. 


