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Alícia, de 21 anos, tem todas as músicas da cantora no celular
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Um dos shows mais esperados da 
35ª Oktoberfest, de Santa Cruz do Sul, 
ocorre na noite desta sexta-feira, dia 
18.  Conhecida como a “rainha da so-
frência”, Marília Mendonça promete 
uma apresentação pra lá de especial, 
trazendo o melhor do sertanejo. E 
quem está ansiosa para que essa noite 
chegue logo é Alícia Carvalho, de 21 
anos, de Vera Cruz. Além do serta-
nejo, o público vai conferir o show 
de Dilsinho, com o samba pop. As 
apresentações iniciam às 23 horas, na 
Arena de Shows, que terá os portões 
abertos às 20 horas para facilitar o 
acesso do público, que deve ser su-
perior a 12 mil pessoas. Os artistas 
encerram os shows nacionais na Festa 
da Alegria. Marília Mendonça sobe 
primeiro ao palco, enquanto Dilsinho 
será a última atração da noite.

FÃ DE MARÍLIA MENDONÇA
A jovem Alícia vem acompanhan-

do o trabalho de Marília Mendonça 
desde quando ouviu a música “Flor 
e o Beija-flor”, com a dupla Henrique 
e Juliano, lançada em 2016. A música 
foi composta pela cantora junto de 

Juliano Tchula e ganhou o coração 
da vera-cruzense. “Lembro que es-
cutei muito essa música. Era verão”, 
recorda.

Para muitos o sertanejo é sofrên-
cia enquanto que para Alícia está 
relacionado com a vida. “Pelas letras 
me identifico”, conta. “As músicas 
da Marília Mendonça me tocam”, 
declara. Desde que ouviu “Flor e o 
Beija-flor”, a jovem, que trabalha na 
revenda de carros junto com o pai, não 
parou mais de escutar as canções da 
cantora. “Tenho todas as músicas dela 
no meu celular”, diz. 

Fã da artista, este será o primeiro 
show em que Alícia irá. “Quando 
soube que ela seria uma das atrações 
da Oktoberfest, estava em Portugal e 
logo avisei minha mãe que tinha que 
ir e precisava dar um jeito”, recorda. 
“Quando abriram a compra de in-
gresso logo pedi para minha mãe e eu 
queria muito o backstage para tentar 
ir no camarim”, conta. 

Após convencer a mãe, a jovem foi 
uma das primeiras pessoas a adquirir 
o ingresso. Mas para não ir sozinha, 
começou a missão de juntar dinheiro 
para comprar ingresso para o namo-
rado também, Gabriel Christmann. 
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Ambos conseguiram arrecadar o 
montante necessário (R$ 300). Porém, 
no dia em que foi comprar o ingresso 
em Santa Cruz, já que estava pela 
cidade, Alícia perdeu o dinheiro. “Ba-
teu o desespero. Fiquei triste”, revela. 
“Foi então que pedi para o meu pai. 
Disse para ele que podia descontar do 
meu salário, mas precisava do dinhei-
ro. E ele me adiantou o valor”, conta.

Passada a correria, agora Alícia 
espera ansiosa pelo show de Marília 

Mendonça. A jovem revelou ter com-
prado inclusive um look novo para 
ver seu ídolo, ainda com a expectativa 
de conhecê-la no camarim.

INGRESSOS
Até a tarde desta quinta-feira ain-

da restavam alguns ingressos para o 
show: 50 unidades para o Backstage e 
último lote para a pista, enquanto que 
área para o Front Vip e Camarote já 
estavam esgotados. A dica é se ante-
cipar e comprar o ingresso. 
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“As músicas da Marília Mendonça me tocam”, diz fã

Domingo tem mais desfile

No primeiro desfile, mais de 40 mil pessoas conferiram a atração

A 35ª Oktoberfest está chegando 
ao final, mas enquanto ela continua a 
alegria toma conta. Uma das grandes 
atrações do evento é na manhã deste 
domingo, dia 20. É o desfile temático, 
que ocorre pela segunda vez, na rua 
Marechal Floriano. A atração de rua 
inicia às 10h30min. Em caso de chuva, 
o evento será cancelado. 

Neste segundo domingo, os 10 car-
ros alegóricos voltam para abrilhantar 

o desfile e encantar o público.  Está 
prevista a participação de 14 bandas 
típicas ao longo do trajeto, que vão 
animar os participantes, bem como 
aqueles que gostaram de prestigiar o 
atrativo. 

Além das entidades patrocinadoras, 
o desfile conta com alas das recepcio-
nistas, soberanas, entidades culturais, 
7º BIB e Brigada Militar. A expectativa 
é reunir novamente grande público.
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