
Depois de três anos, Feirasol é retomada para comemorar aniversário de Vale do Sol
Evento foi aberto na noite de ontem, quinta-feira, e se estende até domingo, dia 11, na Sociedade Trombudo. Entrada franca e programação variada fazem com que organizadores projetem público de 20 mil pessoas ao longo do fim de semana
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Solenidade de abertura realçou esforços para retomar evento depois de três anos

Carolina almeiDa
redacao@jornalarauto.com.br

COMEÇOU A FESTA

08 ARAUTO, SEXTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2018ARAUTO, SEXTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2018 V ALE DO SOL 09

“Tem QUe PreSTiGiar”

Alessandro, Márcia e Gabriela fizeram questão de acompanhar

A Casa dos Seis Povos resgata a história e a cultura dos colonizadoresJunto ao pavilhão das agroindústrias, os picadinhos de produtos coloniais dão água na boca

Também tem exposição de animais, como as ovelhas que a Patrícia mostra As Arteiras do Vale fizeram até lembranças alusivas ao aniversário do município

Máquinas e implementos estão em exposição

Fim de semana de calor, 
gastronomia farta, shows e 
de negócios em Vale do Sol 
prometem atrair multidão 
para conferir a programação 
da 7ª Feira Comercial, Indus-
trial e Agropecuária, aberta 
na noite de ontem, quinta-
feira, na Sociedade Cultural 
e Esportiva Trombudo, no 
centro da cidade. A Feirasol 
se estende até domingo e foi 
retomada depois de três anos, 
em uma união de esforços 
que teve à frente uma comis-
são de voluntários liderada 
pelo secretário municipal de 
Finanças, Claudeomir Kar-
nopp, o que foi ressaltado 
pelo prefeito, Maiquel Silva, 
em seu discurso na cerimônia 
de abertura. “A Feirasol traz 
as potencialidades do comér-
cio, da indústria, da agrope-
cuária, e tem como destaque 
a agricultura familiar, através 
das nossas agroindústrias. A 
feira já é um sucesso, porque 
vocês estão aqui”, disse ele, 
referindo-se à comunidade, 
que prestigiou a primeira 
noite. “A Feirasol valoriza 
o trabalho e a família”, arre-
matou. Com entrada gratuita 
para o parque e para os sho-
ws, a projeção é atrair 20 mil 

pessoas até domingo.
Na solenidade de abertura, 

os deputados Adolfo Brito e 
Heitor Schuch se manifesta-
ram, especialmente pelo ani-
versário da cidade e enaltece-
ram a coragem daqueles que 
acreditaram na emancipação e 
trabalharam por ela, ajudando 
a construir cada capítulo desta 
história. O presidente da Fei-
rasol, Claudeomir Karnopp, 

usou da fala para agradecer 
as parcerias e para convidar 
a comunidade a prestigiar o 
evento planejado a muitas 
mãos e que se tornou o ponto 
alto dos festejos de aniversário 
de Vale do Sol. O presidente 
do Legislativo, Márcio Bring-
mann, ressaltou o repasse de 
recursos da Câmara, fazendo 
com que o Poder fosse par-
ceiro da feira e possibilitando 
que não fosse cobrado in-
gresso, além de incentivar o 
comércio local.

Para encerrar a solenidade 
de abertura, alunos da Escola 
Rohlfes apresentaram uma 
homenagem aos agricultores, 
foco desta edição da Feirasol, 
tendo o brilho do canto en-
toado por Marco Machado e 
Juliana Müller, e ainda, para 
finalizar, o Conjunto Instru-
mental Félix Hoppe fechou a 
noite. A Banda Rainha Musical 

Dezenas de pessoas acompanharam a solenidade de abertu-
ra da Feirasol, sob o lonão montado no campo do Trombudo. 
Dentre elas, Alessandro e Márcia Soares com a filha Gabrie-
la, moradores da localidade de Rio Pardense. Eles fizeram 
questão de prestigiar a feira já na primeira oportunidade. 
“É de graça, temos que prestigiar e ver o que a cidade tem a 
oferecer. E festa sempre é bom”, disse Márcia. Ela e a família 
vieram para percorrer os estandes, ouvir boa música, sair um 
pouco de casa. Pelo que andaram acompanhando antes da 
solenidade começar, acharam tudo bem organizado e bonito. 
Um convite ao vale-solense.

fez a festa depois das 22 horas.
HoJe
10h – Abertura do parque
13h – Encontro da Ter-

ceira 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 Qualidade do 
Mel de Vale do Sol

- Palestra: Boas Práticas 
Apícolas com Engenheiro 
Agrônomo Paulo Conrad 
(Assistente Técnico Regio-
nal - Escritório Regional de 
Lajeado 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.

Vai Pra Feira? enTÃo nÃo DeiXe De ConFerir

O Pavilhão das Agroindústrias é o destaque desta edição da Feirasol, está na entrada da 
feira. Aquele que chega, pode olhar à vontade e na saída, encher a sacola com as delícias 
da agricultura familiar. Se bater a fome, tem a praça de alimentação, mas eis outra dica: os 
picadinhos de produtos coloniais, ali mesmo, junto ao pavilhão das agroindústrias, dão água 
na boca. Em prato grande ou pequeno, em duas versões: com queijo, linguiça, pepino e ovo 
de codorna, ou apenas cuca com linguiça.

A poucos metros do Pavilhão das Agroindústrias, o visitante se depara com uma construção 
diferente, feita em eucaliptos. A Casa dos Seis Povos, construída em mutirão, foi capitaneada 
por Ireno Finkler, e é uma prévia do resgate histórico que pretende ser o museu municipal 
de Vale do Sol. Durante a Feirasol, alguns objetos antigos estão em evidência, enaltecendo as 
culturas que colonizaram Vale do Sol. Quem passar pela feira, não deixe de chegar lá, onde 
também tem um acervo da Câmara de Vereadores.

Na Feirasol também tem espaço para quem gosta de animais. Wilson e Patrícia Dassow 
criam ovelhas em Faxinal de Dentro e para a Feirasol levaram sete animais, mas possuem mais 
de 50 na propriedade. Uma delas, no colo para a foto, nascera na quinta-feira mesmo, dia da 
abertura da feira. Os filhotes e adultos estão em exposição e à venda na Feirasol e são atração 
à parte. Além das ovelhas, outros criadores possuem animais por lá. Tem cabra, aves e peixes.

Nos estandes internos, dentro do ginásio do Trombudo, mais uma série de expositores 
aguarda os visitantes. Entre eles, as Arteiras do Vale. Carla Rehbein e três artesãs confec-
cionam artigos como panos de prato, bonecos de pano e peças em madeira. Quem está à 
procura de presente de Natal ou alguma lembrança de Vale do Sol, até mesmo alusiva ao 
aniversário, lá tem, com direito a bolo e vela de 26 anos. Expectativas? As melhores possíveis. 
Para a venda durante e após a feira, já que a divulgação abre muitos contatos e encomendas 
posteriores, frisa a artesã.SÁBaDo

Dia 10 de novembro (sábado)
10h – Abertura do parque
14h – Atração infantil: presença de persona-
gens de desenhos animados
15h – cães e gatos adestrados 
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 Garotos)
2h – Baile do Djeff

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


