
O Parque da Oktoberfest 
pode passar a ser adminis-
trado pela iniciativa privada. 
Pelo menos essa é a pro-
posta comentada pelo pre-
sidente da Associação de 
Entidades Empresariais de 
Santa Cruz (Assemp), Léo 
Schwingel, durante entre-
vista na tarde de domingo. 
Segundo ele, as mudanças 

dependem da conclusão de 
um estudo. Após isso, os 
detalhes serão apresenta-
dos tanto ao Município de 
Santa Cruz do Sul, que é 
dono e administra o espaço 
atualmente, quanto à co-
munidade. Léo, no entanto, 
não expectou data para 
a entrega do documento, 
mas disse ser em breve.

Conforme Léo Schwingel, 
hoje há muitos gastos com 
a locação de estruturas 
provisórias para o Parque 
da Oktoberfest. Com a 
cessão para uma empresa/
entidade privada, o objeti-
vo é viabilizar a construção 
de espaços permanentes, 

podendo abrigar outros 
eventos, além da Fes-
ta da Alegria. “Hoje, são 
anualmente investidos de 
R$ 500 a 600 mil só em 
coberturas. Poderíamos 
utilizar esse valor no paga-
mento de novas e melho-
res estruturas”, destacou.

Integrantes do canal in-
fantil Luan Let’s Play, no 
YouTube, visitaram estu-
dantes da Escola Jacob 
Blész, em Linha Henrique 
D’Ávila, no interior de 
Vera Cruz. A proposta foi 
uma pequena festa, com 

direito a cachorro-quen-
te, refrigerante, picolé, 
pula-pula, apresenta-
ções, presentes e muita 
diversão. Ao todo, foram 
beneficiadas 111 crianças, 
do pré ao quinto ano. A  
campanha foi divulgada 

no canal e contou com a 
parceria de diversas em-
presas. As fotos da ativi-
dade, realizada no último 
dia 9 e alusivas ao Dia da 
Criança, estão publicadas 
na página da Escola no 
Facebook. 

O assunto aumento de 
estruturas permanentes 
é antigo, sobretudo pelos 
investimentos feitos a cada 
ano. Léo comentou que 
são triplicados os espaços 
com coberturas nos dias 
de Oktober e lembrou 
dos estragos provocados 

pelo pequeno temporal do 
primeiro domingo. “Não 
podemos admitir prejuízos, 
desconfortos, como ocor-
reu com cerca de 10 exposi-
tores do pavilhão 4. Para o 
ano que vem, não será mais 
com pirâmide. Será pavi-
lhão construído”, afirmou.

Quem circula pela estrada 
geral de Linha Ferraz, 
a VRS-836, precisa ter 
atenção. Isso porque no 
fim de semana, a lateral 
de uma das galerias de 
um bueiro cedeu, nas 
proximidades da Escola 
Walter Dreyer. O motivo: as 
chuvas da última semana. 
Com isso, desde a tarde de 
sábado, dia 19, o trânsito 
no local está em meia-
pista, para quem trafega 
no sentido RSC-287/Alto 
Ferraz. A Secretaria de 
Obras, Saneamento e 
Trânsito e o Departamento 
Autônomo de Estradas de 
Rodagem (DAER) devem 
realizar uma parceria para 
viabilizar o conserto. As 
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obras devem iniciar nos 
próximos dias. Apesar 
de ser uma rodovia 
estadual, o Município 
realiza manutenções 
periódicas na via, como 

limpeza de valetas, tapa-
buracos e recolhimento 
de galhos de podas feitas 
pela RGE Sul e que não 
são aproveitados pelos 
moradores.


