
Feira de Negócios se estende até hoje
Evento organizado pela Konrath Implementos Agrícolas oportuniza visitação de clientes, explicação sobre produtos e vendas
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Na frente da empresa já é possível visualizar tratores

CaroliNa almeida
redacao@jornalarauto.com.br
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aos agricultores
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Foi considerado um su-
cesso pela organização o 
27º Rodeio Crioulo Estadual 
de Integração do CTG Tro-
peiros do Vale, em Linha 
Cristina. A programação 
transcorreu do dia 1º ao dia 
3 de março e reuniu cerca 
de 4 mil pessoas no even-
to. Segundo o capataz do 
Tropeiros do Vale, Leandro 
Maske, cerca de 60 equipes 
e 350 competidores abri-
lhantaram o rodeio, um dos 
maiores já realizados. Pelo 
menos 10 municípios da re-
gião estavam representados.

O rodeio marcou a inau-
guração da pista iluminada 
com mangueira nova, e 
contou com apresentação 
artística com show da Véia 
de Uruguaiana, fandango 
com Fandangueiros do Rio 
Grande, mateada, tendas, 
acampamento e sombra 
para descansar, além das 
diversas modalidades de 
tiro de laço ao longo do fim 
de semana de Carnaval. Pista iluminada foi um dos atrativos do rodeio

Público prestigiou a abertura e as provas de tiro de laço
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rodeio do CTG Tropeiros do Vale reúne 
cerca de 4 mil pessoas nos três dias

traDicioNalisMo

Produtores de Rio Pardense receberam orientações de Konrath

Hoje tem Carnaval do Vale
na Sociedade Trombudo

a la la Ô

A tradição de promover 
a folia carnavalesca uma 
semana após os festejos ofi-
ciais se repete em Vale do 
Sol, justamente para não ter 
concorrência e agregar o pú-
blico em um grande evento. 
O tradicional Carnaval do 
Vale está marcado para esta 
sexta-feira, dia 8 de março, 
novamente no pátio da So-
ciedade Cultural e Esportiva 
Trombudo, que fica no cen-
tro da cidade. Em caso de 
chuva, passa a ser dentro do 
ginásio, no mesmo local. E o 
melhor: com entrada grátis 
aos foliões.

O organizador do evento, 
Fabrício Dias, reforça a ex-
pectativa para ser um gran-
de, talvez o maior de todos 
os carnavais. “Vem gente de 

toda região”, diz, empolga-
do com a receptividade e à 
espera de público entre três 
e quatro mil pessoas.

A folia inicia às 22 horas e 
terá na animação Agito Mix, 
Central do Som e Máquina 
Total, com ampla estrutura 
de som e iluminação para 
garantir a festa. É proibida 
a entrada com bebidas e ob-
jetos cortantes. Será no local 
a venda de lanches e bebidas 
aos foliões participantes. Os 
blocos que costumam estar 
uniformizados, agitando 
a festa, também podem se 
preparar. Como de costume, 
frisa Fabrício Dias, haverá 
premiação em cerveja para 
os maiores grupos partici-
pantes do evento carnava-
lesco de Vale do Sol.

O tradicional Campeonato 
Municipal de Bocha de Vale 
do Sol vai movimentar o 
Município nos próximos me-
ses. A competição vai iniciar 
neste sábado, dia 9 de março. 
Seis equipes vão disputar o tí-
tulo: Bar Carlos Wagner (Alto 
Trombudo), CR Tallowitz 
(Faxinal de Dentro), Bar do 
Alex (Campos do Vale), Bar 
do Pequeno (Linha Cristina), 
Bar Jappe (Centro) e Bar do 
Adão (Faxinal de Dentro). 

A primeira rodada contará 
com três confrontos. O Bar do 
Pequeno enfrenta o Bar do 

Adão. O Bar Carlos Wagner 
recebe o Bar Jappe. Já o CR 
Tallowitz joga em casa con-
tra o Bar do Alex. Os jogos 
iniciam às 14 horas. 

O Campeonato será dis-
putado todos contra todos 
com jogos de ida e volta 
em todas as fases. Dos seis 
inscritos classificam quatro 
para a semifinal. As partidas 
acontecerão sempre aos sá-
bados, a partir das 14 horas. 
O campeão e vice-campeão 
receberão troféus e medalhas. 
Já o terceiro e quarto coloca-
dos vão ganhar troféus. 

Campeonato municipal de 
Bocha inicia neste sábado

esPorte

Iniciou nesta quinta e en-
cerra hoje, dia 8, a Feira de 
Negócios promovida pela 
Konrath Implementos Agrí-
colas de Vale do Sol. Na sede 
da empresa de Orlando Kon-
rath, na avenida 15 de Setem-
bro, número 3425, estão em 
exposição tratores, máquinas 
e produtos das empresas 
LS Tractor, Lothar Krause, 
Afubra, Samaq, Comercial 
Tipuanas, Rovler, Fischer e 
Eko 7. Também é oportunida-
de para o visitante conhecer 
a estrutura da Konrath, a 

sessão de peças e a indústria 
que fabrica mais de 30 itens. 
“É um evento para conhecer 
o sistema de fabricação e ma-
nuseio dos equipamentos”, 
convida Orlando. Ainda, os 
visitantes podem degustar 
galeto, salsichão, pão e refri-
gerante no almoço, como é de 
costume a empresa ofertar.

A tarde escaldante desta 
quinta-feira não impediu o 
casal Albano e Laíse Pritsch, 
de Rio Pardense, de pres-
tigiar a Feira de Negócios. 
Produtores de verduras, eles 

estavam de olho num imple-
mento que forma camalhões. 
Para eles, eventos assim são 
importantes para o agricultor 
conhecer novidades, tirar 
dúvidas sobre equipamentos 
e produtos que facilitem o 
dia a dia no campo. “Cada 
vez temos menos tempo e as 
inovações vêm para agilizar 
o serviço, melhorando a pro-
dutividade”, avalia Albano.

Para quem ainda não foi 
prestigiar, tem hoje, sexta-fei-
ra, das 7h30min até as 18 ho-
ras, sem fechar ao meio-dia.

A Konrath Implementos Agríco-
las tradicionalmente promove 
algum evento para atrair clien-
tes, sanar dúvidas e impul-
sionar negócios. Diferente da 
Expodinâmica, que ocorria na 
propriedade em Formosa, a 
Feira de Negócios é uma aposta 
de Orlando Konrath e Marlene 
Dorneles na sede da empresa, 
no centro de Vale do Sol.


