
Para passear, comprar e se divertir
Além de ser reconhecida pelos sabores, a Feira da Produção quer atrair pela programação variada e pelo visual
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BANcO DE ImAgENS TcHê gAROTOS

Está tudo pronto no Parque de 
Eventos, pode chegar. Ao visitante 
que trafegar pelo asfalto da rua 
Carlos Wild, prepare-se para um 
evento delicioso pela gastronomia 
das agroindústrias, pela diversidade 
de empresas e lojas a venderem seus 
produtos, pelas atrações musicais e 
programação diversificada, e pela 
ornamentação espalhada pelo par-
que, tudo para celebrar os 60 anos 
de Vera Cruz. É hoje, sexta-feira, 
7 de junho, data do aniversário de 
emancipação, que a 10ª Feira da Pro-

dução inicia, repleta de expectativas. 
O evento promovido pela Prefeitura 
conta com patrocínio do Banrisul, 
da Unical e do Grupo Arauto. Aliás, 
é da parceria com o Grupo Arauto 
que os shows serão oferecidos, de 
graça, ao público. Também haverá 
um estúdio no Parque de Eventos, de 
onde será transmitida a programação 
da Arauto FM ao vivo, do meio-dia 
de sexta-feira até as 20 horas de do-
mingo. Quer saber o que mais vai 
ter? Espie a programação e prestigie, 
a entrada é franca.

7 de jUnhO - sexTA
9h - abertura com a Banda do 7º BIB
9h30min - reunião de prefeitos da Amvarp e Aturvarp
10h - Atração infantil
14h - Baile da melhor Idade
18h - Happy hour das ex-soberanas
19h - Formatura dos cursos de informática
20h - Tchê garotos e Banda magia
0h - Fechamento dos estandes e do parque

8 de jUnhO - sábAdO
8h - Abertura do parque
10h - Bate-papo 60 anos de história
14h - Apresentação de grupos de dança
17h30min - Banda municipal
18h - Apresentação voz e violão
20h - Show com Junior e maicon
0h - Fechamento dos estandes e do parque

9 de jUnhO - dOmingO
8h - Abertura do parque
10h - 2º Encontro de Soberanas da região e 
soberanas de Vera cruz
12h - 1º costelão da Arauto
14h - Show com Anjos do Hanngar
16h - Show com Brilha Som
22h - Encerramento da feira

Banda Tchê garotos é atração na noite desta sexta-feira, às 20 horas

PROGRAMAÇÃO


