
Sucesso marca o retorno da Feirasol
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Mara Reckers, Augusto Barros, Soberanas de Vale do Sol, Joceane 
Halmenschlager, Maiquel Silva, Simone Hein e Maiquel Thessing

Grupo de Patinação de Vale do Sol

Soberanas e Sandro Coelho

Claudeomir Karnopp, Márcio Bringmann, Maiquel Silva, Normélio 
Reckers, Adolfo Brito, Joceane Halmenschlager e Mara Reckers

Invernadas Mirim, Juvenil e Xirú do CTG Candeeiro da Amizade

Comissão Organizadora da Feirasol e autoridades de Vale do Sol
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Vale do Sol comemorou em 
grande estilo seu aniversário 
de 26 anos, com o retorno da 
programação da Feirasol, que 
ocorreu na Sociedade Cultural 
e Esportiva Trombudo, no cen-
tro da cidade, entre os dias 8 e 
11 de novembro. A organiza-
ção estima que cerca de 30 mil 
visitantes tenham prestigiado 
o evento, realizado pelo Exe-
cutivo e Legislativo de Vale do 
Sol e Associação Pró-Cultura 
de Vale do Sol. Segundo o pre-
sidente da festa, Claudeomir 
Karnopp, os números supe-
raram as expectativas. “A pro-
gramação diversificada reuniu 
um público expressivo todos 
os dias, mesmo com o intenso 
calor. O ponto alto foi o sábado 
à noite, que atraiu em torno 
de 7 mil pessoas”, destacou. 
O prefeito de Vale do Sol, 
Maiquel Silva, complementou 
que o evento num geral foi um 
sucesso, em termos de atra-
ções, gastronomia e negócios. 
“O nosso agradecimento aos 
patrocinadores, apoiadores, 
expositores, comissão orga-
nizadora e todo o público, que 
fizeram da Feirasol 2018 uma 
das melhores que Vale do Sol 
já teve”, enalteceu o Prefeito, 
ressaltando que sem a cobran-
ça de ingresso, o público foi 
atraído a Vale do Sol.  

Rainha e Rei da Terceira Idade, Hedi e Olibio Schneider Carolina Rachor, Cátia Lopes, Katiele Braga, Ana Paula dos Santos 
e Natielli Quoos
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| Vem aí o 1° Cervera. A festa 
e o concurso de cervejas de 
panela de Vera Cruz, com mais 
de 25 estilos de cerveja, são 
organizados pela Cervale. 
Será no dia 8 de dezembro, 
no Parque de Eventos do mu-
nicípio. Parte da renda será 
revertida para a Associação 
dos Amigos Especiais - Adae. 
O copo do evento e degusta-
ção livre a R$ 80. Ah, haverá 
atrações musicais e praça de 
alimentação.

 | A  confraternização de fim de 
ano da Associação dos Servi-
dores Municipais de Vera Cruz 
está agendada para o dia 14 
de dezembro, sexta-feira, no 
salão da Comunidade Católica 
Santa Teresa. Os associados 
devem retirar o seu convite 
no RH da Prefeitura.


