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Diversão e alegria para mais de 126 mil pessoas na Oktoberfest
O que as pessoas já viram e viveram na Festa da Alegria?Em 12 dias de festa, 

público prestigiou 
atrações culturais,  
gastronômicas e 
viveu experiências 
inesquecíveis 

A 36ª edição da Okto-
berfest terá como tema 
“Família, comunidade e 
educação”. O anúncio 
foi realizado na noite de 
domingo, dia 21, durante 
o encerramento da Festa 
da Alegria, que ocorreu 
no Pavilhão Central. Em 
2020, a festa será reali-
zada entre os dias 7 e 18 
de outubro e os prepati-
vos, segundo Léo Sch-
wingel, iniciaram há dois 
meses.

Nos 12 dias de festa, o parque permaneceu assim, envolvido pela presença do público 

EM 2019

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Teve muita música, 
dança, gastronomia, 
conhecimentos ger-

mânicos, sorrisos, energia 
e diversão. Foram 12 dias 
intensos vividos na 35ª Ok-
toberfest, que teve como 
tema História, Cultura e 
Tradição. A festa, de 9 a 20 
de outubro, reuniu público 
pagante superior a 126 mil 
pessoas. Em 2018, foram 
130,7 mil visitantes.  

Conhecidos por movi-
mentar a economia e levar 
alegria ao Parque da Ok-
toberfest, a terceira idade 
registrou o maior público na 
segunda semana de festa. Na 
terça-feira, dia 15, dedicada 
à Maturidade Ativa, 20 mil 
pessoas passaram pelo local. 
Já o recorde da edição deste 
ano ficou por conta das apre-
sentações nacionais de Ma-
rília Mendonça e Dilsinho. 
Na sexta-feira, dia 18, 14 
mil pessoas lotaram a arena 
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Há cinco anos, Veziane 
Sackser, 28 anos, e Paulo 
Michels, 32 anos, se apai-
xonaram. A paquera entre 
os dois - ela de Santa Cruz 
e ele de São Sepé -, come-
çou numa noite de sábado, 
na antiga Brahma Haus. 
A troca de olhares levou 
ao beijo e, após a festa, as 
trocas de mensagens se-
guiram. Três meses depois, 
começaram a namorar, 
enquanto Paulo estava 

a trabalho na cidade. Há 
cerca de um ano, com 
oportunidade de emprego 
melhor, foram morar em 
Bagé, mas nunca perderam 
o carinho por Santa Cruz e, 
principalmente, pela Okto-
berfest. Neste ano, durante 
as férias, voltaram à festa. 
“É um lugar especial pra 
nós e sempre que pode-
mos a gente vem e relem-
bra esse momento que nos 
marcou”, conta Veziane. 

Em três espaços, Arauto compartilha
emoções com público na Oktober
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O Parque da Oktober-
fest já foi palco de muitas 
histórias engraçadas e emo-
cionantes, ao longo das 
edições da festa. Muitas 
delas estão gravadas na 
memória de quem as viveu 
e as viu: casais e amizades 
que se formam, situações 
inusitadas, peripécias no 
Dia da Maturidade Ativa 
e a folia do público. Emo-
ções que muitas vezes são 
presenciadas por quem ali 
trabalha durante as duas 
semanas de agito: vigilantes, 
seguranças, recepcionistas, 
auxiliares de serviços gerais 
e atendentes. Já outras delas 
são vivenciadas pelos visi-
tantes que prestigiam a festa 
acompanhados da família, 
dos amigos, namorados(as) 
ou até mesmo sozinhos. O 
Jornal Arauto propôs aos 
visitantes que compartilhas-
sem suas histórias, fazendo 
a seguinte pergunta: “O que 
eu vi ou vivi na Oktober-
fest?” Acompanhe algumas 
dessas memórias.

Eles trabalham nas 
portarias do Parque da 
Oktoberfest. Enxergam 
quem entra e quem sai 
do local. Presenciam 
a farra dos visitantes, 
os apertos daqueles 
que se perdem dos 
familiares e amigos. 
Para os vigilantes é 
quase impossível não 
presenciar situações 
inusitadas pelo local. 
Uma delas, Ana Paula 
Loureiro, 41 anos, e 
Igor Daniel Regert, 23 

anos, lembram bem. 
“Esses dias, um senhor, 
que parecia ter mais de 
60 anos, marcou um 
encontro pela internet 
com uma senhora. 
O problema é que a 
Oktoberfest é enorme 
e atrai muita gente, 
aí ficou díficil dele 
encontrá-la”, conta Ana 
Paula, aos risos. Para 
achar a companheira 
em meio à multidão, 
ele teve de recorrer ao 
aviso no alto-falante.

Para Márcia Pereira, que 
trabalha há cinco anos no 
guarda volumes da Festa 
da Alegria, o dia que mais 
diverte os trabalhadores 
é o da Maturidade Ativa. 
“Não faltam histórias sobre 
esse público, porque eles 
curtem a festa sem pensar 
no amanhã”, conta. Segun-
do ela, muitos idosos são 
preocupados com a apa-
rência e a higiene, princi-
palmente, quando estão 

à procura de um par. “É 
comum as senhoras virem 
aqui e pedirem a bolsa 
para pegar o batom e re-
tocar. Muitos deles trocam 
de roupa aqui no espaço 
também para não ficarem 
suados”, revela. Márcia diz 
que momentos antes do 
baile começar, a tercei-
ra idade costuma, ainda, 
apostar no bom hálito e vai 
até o local pegar a escova 
de dentes.

Há 26 anos, Airton de Mou-
ra tem um ponto de venda 
gastronômico na Vila Típi-
ca. Nesse período em que 
frequenta a Oktoberfest já 
viu de tudo e presenciou 
diversas histórias. Muitas 
delas relacionadas à dispo-
sição do público em perma-
necer no parque. Ele lem-
bra, sorrindo, que há mais 
ou menos uma década, 
quando o local não fechava 
na virada da madrugada 

para a manhã, era comum 
ver as pessoas dormindo 
na calçada, na beirada do 
seu estabelecimento. “Eles 
jantavam aqui, faziam festa 
ao longo da noite, quando 
ficavam com fome retor-
navam na madrugada. Aí, 
pelas 7 horas, depois de 
descansarem, vinham to-
mar um café e chegavam a 
levar uns gomos de linguiça 
caso ficassem com fome”, 
conta. 

Nelson Kerstner, 53 anos, 
Nilma Dummer, 56 anos, e 
Noêmia Fischer, 57 anos, 
são daqueles visitantes 
que se divertem muito e 
adoram dar boas risadas. 
Pela primeira vez na Okto-
berfest, os amigos vindos 
de Pelotas se encantaram 
com a vaca cenográfica, lo-
calizada em frente ao café 
colonial, e resolveram pre-
gar uma peça nos amigos 
pelas redes sociais. Após 

tirarem diversas fotos junto 
ao animal, inclusive orde-
nhando, Noêmia postou 
uma delas em seu Face-
book, junto a outra ima-
gem com a caneca cheia 
de chope. A postagem 
rendeu diversos comentá-
rios de familiares e amigos 
querendo saber da vaca 
milagrosa que produzia 
chope ao invés de leite. Os 
três amigos, é claro, riram 
com a brincadeira.
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“Para o Grupo Arauto de 
Comunicação, a 35ª Okto-
berfest foi de sucesso pleno. 
A oportunidade de intera-
girmos intensamente com 
as pessoas na Casa Arauto, 
a possibilidade de propor-
cionarmos tantas emoções 
por meio das mais de 70 
bandas que passaram pelo 
Arena Arauto/Afubra e a 
descontração às milhares de 
pessoas que estiveram no 
Palco Arauto no Ginásio 
Poliesportivo nos remetem à 
melhor avaliação possível. O 
Grupo Arauto, por meio de 
suas diferentes plataformas, 
quer estar próximo e intera-

gir com as pessoas, proporcio-
nando-lhes momentos muito 
agradáveis. Na Oktoberfest isso 
foi plenamente possível, o que 
nos alegra, nos revigora e nos 

faz ser gratos por esta bela 
oportunidade.”

de shows para prestigiar os 
cantores. Na data, o parque 
ainda contabilizou cerca de 
16 mil visitantes, que foram 
conferir as demais atrações 
oferecidas. Com esses núme-
ros, a sexta-feira foi o dia de 
maior público diário da 35ª 
Oktoberfest.

Durante a apresentação 
dos números, que ocorreu 
na tarde de domingo, o 
presidente da Associação 
de Entidades Empresariais 
de Santa Cruz do Sul (As-
semp), Léo Schwingel, fez 
uma avaliação positiva da 
festa e destacou a qualidade 
dos serviços que o público 
encontrou no parque, tanto 
em relação à segurança, 
limpeza, como na arena de 
shows, com a limpeza dos 
banheiros e o acesso facili-
tado aos bares. “Mais uma 
vez, a Oktoberfest provou 
que é um evento para família 
toda, pois se viu a circulação 
de crianças, adultos e idosos, 
pessoas de todas as idades”, 
frisou.

Os números finais de pú-
blico e de consumo de bebi-
das e alimentos da 35ª Ok-
toberfest serão divulgados 
no decorrer desta semana. 
Já a prestação de contas fi-
nanceira do evento ocorre na 
primeira quinzena de janeiro 
de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-
RAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE VERA CRUZ - RS, através de 
seu presidente CRISTIAN WAGNER, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, convoca os associados quites com a tesouraria para par-
ticiparem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 07 de 
novembro de 2019, na AMOVE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
DA VILA ESMERALDA, às 08h30min em primeira convocação e às 
09h00min, em segunda e última convocação, respeitando o disposto no 
art. 14 dos Estatutos Sociais, a fim de deliberar sobre o seguinte: 

                                                     
ORDEM DO DIA:

1. Previsão Orçamentária para o exercício de 2020;
2. Mensalidades e/ou anuidades para 2020;
3. Convênios para 2020;
4. Assuntos Gerais.

Vera Cruz/RS, 18 de outubro de 2019.

CRISTIAN WAGNER
Presidente 

Atrações para todos os gostos

Agitando as manhãs de 
domingo durante a Okto-
berfest, os desfiles temáticos  
neste ano registraram público 
de 40 mil pessoas no primeiro 
fim de semana e 30 mil no 
segundo. Além da passeata 
e dos shows nacionais, que 
reuniram diversos partici-
pantes, a Oktoberfest contou 
com atrações musicais que 
tocaram no Pórtico, Pavilhão 
Central, Lonão e nos espa-
ços da Arauto. Bem como, 

o público pôde prestigiar as 
atividades culturais como 
oficinas de gastronomia e 
língua alemã, além dos jogos 
germânicos. Também, nos 
dois sábados de festa, ocorre-
ram as finais da 5ª Olimpíada 
Rural de Santa Cruz do Sul. 
Entre os atrativos, ainda, as 
exposições da Feirasul e os 
pontos gastronômicos, que 
segundo Schwingel, tiveram 
grande procura ao longo 
desta edição.

Por Luís Carlos Dhiel, 
diretor executivo do Grupo 

Arauto de Comunicação.


