
Feirasol chegou a 30 mil visitantes
Não faltou calor na festa em Vale do Sol e o público compareceu em peso, com destaque para a noite de sábado
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Também teve solidariedade
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A Feirasol foi além da di-
versão e dos bons negócios. 
Durante o domingo, quem 
quisesse poderia doar alimen-
tos não-perecíveis. Arroz e 
farinha, contam aqueles que 
recebiam os mantimentos, 
foram os itens mais doados. 
Mara Hoesel, moradora de 
Linha Bernadino, dou um 
quilo de arroz. Sentiu-se bem 
fazendo o bem. “Precisamos 
ajudar o Hospital, auxiliar 
para que ele fique de portas 
abertas”, cita a vale-solen-
se. “Mesmo que a gente não 
queira ficar doente, quero ter 
um Hospital à disposição caso 

aconteça comigo ou alguém da 
minha família”, acrescentou 
ela, que não se intimidou com 
o calor de mais de 30 graus do 
domingo e prestigiou a Fei-
rasol. Para Mara, o que mais 
chamou atenção foram as ex-
posições dentro do ginásio do 
Trombudo, como as peças de 
roupas. “Sou curiosa, gosto de 
ver novidades”, arrematou ela.

Conforme a organização da 
Feirasol, durante o domingo 
foram arrecadados 200 qui-
los de alimentos. Eles serão 
repassados ao Hospital Vale 
do Sol e à Casa Lar Resgate 
da Infância.

Mara Hoesel fez sua parte, doando um quilo de alimento

Os quatro dias de evento 
em Vale do Sol foram de 
visitação aos pavilhões, para 
aproveitar os shows, a gastro-
nomia e apreciar as belezas 
que o município oferece. 
Dentro da Feirasol, um dos 
espaços mais movimentados 
era o estande com os animais. 
A criançada enchia os olhos 
com os cabritos, com os pei-
xes e com as aves gigantes. 
Isso mesmo, aves gigantes. 
Tinha galinha com mais de 
cinco quilos, no espaço de 
José Dorivaldo Pires, o Toti. 
Morador de Pinhal Trom-
budo, ele expôs 23 aves, das 
raças Orpington branco, azul 
e amarelo.

Em sua propriedade, Toti 
cria os animais por hobby.  
Vende um que outro, mas seu 
principal intuito é expor em 
feiras. Sente-se bem ao ver as 
pessoas admirando as aves, 
perguntando mais sobre elas 
e até fazendo imagens. “Isso 
não tem preço”, sublinha 
o vale-solense, que trouxe 
ainda uma ave da raça Índio, 
mas que não deixou em ex-
posição pelo excessivo calor Toti, de Pinhal Trombudo, cria animais por hobby

Aves gigantes encantam visitantes
dos últimos dias. O animal 
tinha 7,2 quilos e voltou pra 
casa ainda na quinta-feira, 
primeiro dia da festa. 

PARA APRECIAR
Quem cruzou pelos estan-

des fez fotos, passou a mão 
nos bichinhos, perguntou 
mais sobre cada um deles. 
A família Gabe, de Rio-par-
dense, esteve na Feirasol no 
domingo e não deixou de 
visitar os animais. Criador de 
gado, porco e galinha, a feira 
foi uma oportunidade, conta 
Otávio Gabe, de ver animais 
diferentes. “Chamaram a 
atenção as aves gigantes, 

bem tratadas, bem cuidadas”, 
diz. A filha, Tatiane Luiza, se 
encantou com os filhotes. Se 
pudesse, até levaria um para 
casa. “Acho mais fofinho, 
mais bonitinho”, conta ela, 
acompanhada da mãe Márcia.

Assim como a família 
Gabe, outras centenas visita-
ram o entorno do Trombudo 
de 8 a 11 de novembro, seja 
para se encantar com os ani-
mais, olhar os novos equipa-
mentos agrícolas, apreciar 
a produção de artesanato 
local e muito mais. Afinal, 
o Vale não tinha Feirasol há 
três anos.

Shows foram diferencial na atração de público
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tou em cheio e a 7ª Feirasol, 
encerrada na noite de do-
mingo, foi de tempo seco 
e sol escaldante. O slogan 
“vem brilhar” nunca fez tanto 
sentido. No entardecer desta 
segunda-feira, a organização 
divulgou os primeiros nú-
meros, que apontam sucesso 
para o evento realizado em 
quatro dias, na Sociedade 
Trombudo. Foram cerca de 
30 mil visitantes na festa, que 
não teve cobrança de ingresso 
para o parque e os shows. 

Segundo o presidente da co-
missão organizadora, Clau-
deomir Karnopp, os números 
superaram as expectativas. 
“A programação diversifica-
da reuniu um público expres-
sivo todos os dias, mesmo 
com o intenso calor. O ponto 
alto foi o sábado à noite, que 
atraiu em torno de 7 mil pes-
soas”, destacou. Foi a noite 
dos shows de Sandro Coelho 
(ex-Tchê Garotos) e o Baile 
do Djeff.

O prefeito de Vale do Sol, 
Maiquel Silva, reforçou que 

o evento foi um sucesso sob 
vários aspectos, em termos de 
atrações, gastronomia e negó-
cios. “O nosso agradecimento 
aos patrocinadores, apoiado-
res, expositores, comissão or-
ganizadora e todo o público, 
que fizeram da Feirasol 2018 
uma das melhores que Vale 
do Sol já teve”, enalteceu o 
Prefeito.  

NÚMEROS
A festa também se desta-

cou pelo consumo de comida 
e bebida durante os qua-
tro dias de evento. A soma 
aponta cerca de 12 mil latas 
de cerveja, 3 mil latas de re-
frigerante, 3 mil garrafas de 
água e mais de 2 mil litros de 
chope. Com relação à comida, 
o consumo também superou 
a expectativa, totalizando R$ 
40 mil em venda na praça 
de alimentação. “Os dias 
ensolarados foram decisivos 
para o aumento do consumo 
de bebidas e alimentos, que 
comprovam o sucesso da Fei-
rasol ”, completou Karnopp.

Um dos diferenciais da 7ª 

Dois fatores, avalia Karnopp, foram fundamentais para o 
sucesso: a entrada franca e o clima. “Esses fatores, somados 
à boa organização da feira e uma boa divulgação trouxeram 
um clima de grande expectativa para o público em geral. 
Quando ocorreu a cerimônia de abertura e se iniciou o pri-
meiro show já estava nítido que houve uma grande aceitação 
da 7ª Feirasol. Os envolvidos na realização da Feira foram 
muito felizes em realizar uma festa de lançamento no mês 
de julho e uma grande expectativa foi criada em nível local e 
regional. As atrações e exposições de alto nível e a infraestru-
tura que foi montada se mostraram um sucesso para o públi-
co presente”, frisou Karnopp.

Feirasol foi o Pavilhão das 
Agroindústrias, que esteve 
localizado na entrada do par-
que, dando mais visibilidade 
e visando incentivar, fortale-
cer e divulgar a agricultura 
familiar local e regional. As 
atrações musicais também 
foram um grande atrativo. 
Todos os dias as bandas e os 
shows de renome no cenário 
estadual fizeram sucesso, 
além das atrações locais que 
deram um brilho especial ao 
evento. Atrações culturais 

ao longo da programação 
também agradaram o públi-
co que prestigiou a Feirasol, 
como o show de patinação, o 
encontro de corais, a Casa dos 
Seis Povos, as apresentações 
tradicionalistas e de danças 
alemãs. Os 26 anos de eman-
cipação de Vale do Sol foram 
festejados em grande estilo.

* Participaram desta co-
bertura: Carolina Almeida e 
Lucas Batista


