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Com entrada grátis, Feirasol
promete atrair multidão

FEIRA
COMERCIAL

Depois de três anos, a Feira-
sol está de volta e promete ser o 
ponto alto dos festejos alusivos 
aos 26 anos de emancipação de 
Vale do Sol. A estrutura mon-
tada na Sociedade Trombudo, 
no Centro de Vale do Sol, vai 
sediar feira comercial, bailes, 
apresentações culturais, muita 
animação e bons negócios. 
Para isso, são 60 estandes, 
pavilhão das agroindústrias fa-
miliares, praça de alimentação, 
área para shows e projeção 
de público de 20 mil pessoas. 
E quer saber mais? O visitante 
não paga nada para entrar no 
parque.

Eis o diferencial desta edi-
ção que já inicia sendo sucesso, 
na visão do prefeito Maiquel 
Silva. “A comunidade regional 
não pode perder e não vai 
perder. É a primeira vez que 
teremos o ingresso gratuito, 
valorizando o expositor e o visi-
tante. Será um sucesso”, antevê 
o Prefeito, também ressaltando 
a boa procura dos empreendi-
mentos locais e regionais pela 
feira, evidenciando as poten-
cialidades do que é daqui.

Dia 8 (quinta-feira) -
21 às 23h
Dia 9 (sexta-feira) -
10 às 22h
Dia 10 (sábado) -
10 às 22h
Dia 11 (domingo) -
10 às 20h

A 7ª Feirasol é uma 
realização do Poder 
Executivo e Legislativo 
de Vale do Sol e da 
Associação Pró-Cultura 
de Vale do Sol

Dia 8 de novembro (quinta)
19h30min -  Recepção
20h - Abertura oficial
- Apresentação do Conjunto Instrumental 

Félix Hoppe
21h – Abertura dos estandes
22h – Banda Rainha Musical

PROGRAME-SE Dia 9 de novembro (sexta)
10h – Abertura do parque
13h – Encontro da Terceira Idade
- Caminhada da Melhor Idade. Saída da 

Prefeitura até a Feirasol (800 metros)
- Banda Encanttu’s
- Apresentação do Grupo Der Deutsche 

Jugendtanz 
13h30min - 1º Concurso Municipal de Qua-

lidade do Mel de Vale do Sol
- Palestra: Boas Práticas Apícolas, com En-

genheiro Agrônomo Paulo Conrad (Assistente 
Técnico Regional - Escritório Regional de Lajea-
do Emater/RS-Ascar)

20h – Show de Patinação no Pavilhão da 
Comunidade Católica do Centro

22h – Show  com Gabriel Farias
23h30min – DJ Galileu
00h – Banda Champion

RECARREGUE AS ENERGIAS
A praça de alimentação contará com cachor-

ro-quente, xis, pastel, porção de batata frita, 
torrada, espetinho de churrasco, crepe, churros, 
algodão doce, batata chips, morango no pali-
to e restaurante com buffet livre (churrasco). 
Bebidas: cerveja com e sem álcool, chope, 
refrigerante e água.


