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Diversão para toda família 

ENCONTRO
DE CORAIS

Dia 10 de novembro 
(sábado)
10h – Abertura do parque
14h – Atração infantil: presença de perso-

nagens de desenhos animados
15h – Apresentação de cães e gatos ades-

trados da Monello Rações
16h – Apresentações tradicionalistas
- Grupo Os Tangarás, da Escola Rohlfes 
- CTG Candeeiro da Amizade, de Vera Cruz
- Show com Nativos do Pampa

20h – Encontro de Corais na Igreja 
Católica São José, do Centro

21h30min – Banda 
Destinu’s

00h30min - Sandro 
Coelho (ex-Tchê Ga-

rotos)
2h – Baile do 

Djeff

Já está na 21ª edição o 
Encontro de Corais de 
Vale do Sol, que acon-
tece na noite deste 
sábado. Apresentam-
se o Coral Municipal 
Infanto-Juvenil e o 
Coral Municipal adulto 
de Vale do Sol, o Coral 
Santo Affonso, de Li-
nha Santa Cruz; o Coral 
Santa Inês, de Mato 
Leitão; o Grupo Vocal 
Liberato, de Novo 
Hamburgo; e o Coral 
Die Fröliche Sänger, 
do Centro Cultural 
25 de Julho, de Santa 
Cruz.

PROGRAME-SE
Dia 11 de  novembro 
(domingo)
10h – Abertura do parque
10h – 7º Encontro do Clube do Vectra do Rio 

Grande do Sul
13h30min – Banda Encanttu’s
15h30 – Banda Doce Desejo
17h30min - Banda Flor da Serra
20h - Encerramento da Feirasol
20h30min - Tchê Barbaridade

DOMINGO SOLIDÁRIO
Apesar do ingresso ser gra-

tuito, tanto para a entrada na 
Sociedade Trombudo, onde 
a Feirasol se realiza, quanto 
para acompanhar qualquer 
show, que acontecem no 
lonão montado no campo de 
futebol, a comissão organiza-
dora inseriu como sugestão ao 
visitante o Domingo Solidário. 

O que é? Basta que o visi-
tante doe um quilo de alimen-
to não perecível na entrada. 
Doações serão revertidas ao 
Hospital Vale do Sol e para a 
Casa Lar Resgate da Infância. 
Lembrando que a doação não 
é obrigatória, mas é um gesto 
de solidariedade.

“O público que vier prestigiar a Feirasol 2018 será recebido com uma ampla 
variedade de atrações musicais e culturais, além da apresentação de máquinas e 
equipamentos. Um diferencial é a Casa dos Seis Povos, onde estará representada 
a tradição dos povos que deram origem a Vale do Sol. A Casa dos Seis Povos será o 
embrião do futuro Museu Municipal, servindo como referência para a divulgação 
da cultura e dos costumes locais. As danças e a música estarão em evidência, dando 
espaço para bandas locais e trazendo aquelas que são consagradas e conhecidas do 
público, caso das bandas Rainha Musical, Champion e Tchê Barbaridade.” 

Claudeomir Karnopp, presidente da Comissão Organizadora

IMPERDÍVEL, por quê?

Menores de idade po-
derão acessar o parque da 
Feirasol acompanhados 
de um responsável, que 

deverá assinar um termo de 
responsabilidade.


