
Dia 14 - Quinta-feira
21h, show do Fandangaço.
23h, baile com Flor da 
Serra.

Dia 15 - Sexta-feira 
8h, 3ª Aventura no Cerro.
10h30min, show com o 
acordeonista William Ben-
der e Denis Job.
11h30min, apresentação do 
Grupo Heróis Farroupilha, 
CTG Tropeiro Velho e Esco-
la Frederico Kops.
11h30min, 1º Festival da 
Picanha, no salão da Comu-
nidade Católica.
12h, baile com a Bandinha 
Boa Vontade.
13h15min, Grupo Elas Violão 
Encanto e Grupo da Tercei-
ra Idade Arte de Conviver.
14h, baile da melhor idade 
com a Banda Feliz em Fes-
ta, no lonão.
17h, 1ª Rústica 4K e 8K.
18h e 21h30min, baile com a 
Banda Bier Fest.
20h, desfile de modas.
23h, baile com a Banda 
Cosmo Express.

Dia 16 – Sábado
9h, abertura dos Jogos 
Rurais, no lonão.
9h, exposição de carros 
antigos.
11h30min, almoço da Agri-
cultura Familiar, no salão da 
Comunidade Católica.

12h, baile com a Banda 
Irmãos Carvalho.
14h, encontro de ex-sobe-
ranas.
15h30min, desfile temático 
na Avenida General Flores 
da Cunha.
16h15min, baile com o Gru-
po Harmonia Musical.
17h, apresentações culturais 
alemãs no lonão.
18h30min, show da The 
All Pargatas, de Paloma e 
Miqüi.
20h45min, baile com a 
Banda Bier Fest.
22h30min, show de Sandro 
Coelho.
00h, baile com a Banda 
Destinu’s.

Dia 17 - Domingo 
8h30min, 10º Encontro de 
Trilheiros.
9h, celebração ecumênica 
na Igreja Católica Nossa 
Senhora da Glória.
10h, abertura dos Jogos 
Germânicos.
10h30min, baile com o Mu-
sical Solares. 
12h, baile com a Banda 
Olímpia.
14h, show de cães e gatos 
adestrados.
14h, baile com a Banda 
Magia.
18h, baile com a Destinu’s.
20h30min, show de Glê 
Duran.

PROGRAMAÇÃO

REGIONAL

A PARTIR DESTA QUINTA

DE 14 A 17 DE NOVEMBRO

16 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
12 DE NOVEMBRO DE 2019

Sinimbu espera visitantes 
para prestigiar 17ª Exposin

Festival de Balonismo é atração em Venâncio

Colorido dos balões vai invadir o Parque do Chimarrão

17ª Exposin ocorre entre os dias 14 e 17 de novembro

JULIANA BENCKE/FOLHA DO MATE

DIVULGAÇÃO

Sinimbu se prepara para vi-
ver momentos de festa, onde a 
cultura, a produção e o comér-
cio local vão estar em evidên-
cia. Isso porque nesta quinta-
feira, dia 14, tem início a 17ª 
Exposin, realizada no pátio da 
Comunidade Católica, no cen-
tro. O destaque dessa edição é 
o ingresso gratuito, tanto para 
o parque como para os bailes, 
que vão ocorrer no lonão, junto 
à praça de alimentação. 

O público que visitar a Ex-
posin vai poder prestigiar a 
tradicional Feira Comercial 
e as apresentações culturais, 
participar dos jogos germâni-
cos, saborear o café colonial e 
os almoços especiais, além de 
vibrar com os shows musicais. 
Entre as atrações que sobem 
ao palco estão Fandangaço, 
Flor da Serra, Sandro Coelho, 
Banda Magia, The All Pargatas 
e Glê Duran. O baile da melhor 
idade que ocorre no lonão, na 
sexta-feira, e o 10º encontro 
de trilheiros, no domingo, 
também prometem agitar os 
visitantes. 

No sábado à tarde, a pedida 

Nos próximos dias, o co-
lorido dos balões vai invadir 
Venâncio Aires, durante o 
3° Festival de Balonismo. 
O evento ocorre de 14 a 17 
de novembro, no Parque do 
Chimarrão. Entre as diferentes 
atrações para o público estão 
18 balões, entre eles, um em 
formato de palhaço. Os voos 
vão ocorrer sempre pela ma-
nhã.

Em um dos pontos altos do 
festival, o cantor Michel Teló 
vai se apresentar no palco da 
Arena de Shows, no dia 14, a 
partir das 21 horas. Apenas 
nessa data será cobrada a en-
trada no parque. Os ingressos 
para o show ainda podem ser 
adquiridos no jornal Folha do 
Mate, na rádio Terra FM e em 
algumas lojas do comércio 
local.

Na programação, também, 
o Encontro do Rock Gaúcho 
que ocorre na sexta-feira, a 
partir das 19 horas e, no do-
mingo, a apresentação fica 
por conta de Serginho Moah 
e Banda, a partir das 19 horas. 
Além das atrações culturais, 
o evento conta com Feira Co-
mercial, no Ginásio de Expo-
sições, e praça de alimentação 
com food trucks.

é o desfile temático, a partir 
das 15h30min. Com o tema 
“Tempo: resgatando histó-
rias, preservando memórias, 
construindo o futuro”, será 
realizado na Avenida General 
Flores da Cunha, terminando 
em frente à Exposin. Já para 
os interessados em conhecer 
as belezas do município, a 
opção é o passeio turístico pela 
rota Sinimbu de Encantos Mil, 
que vai ocorrer na sexta-feira, 
sábado e domingo. 

Entre as novidades da 17ª 
edição do evento está o 1º 

Festival da Picanha, que será 
realizado na sexta-feira, dia 
15, no salão da Comunidade 
Católica. Para participar, os 
ingressos antecipados, ao valor 
de R$ 35, podem ser adqui-
ridos junto ao comércio local 
ou a Câmara de Comércio, 
Indústria e Serviços (Cacis). 
Na hora, terão custo de R$ 39. 
Neste ano, também, serão re-
tomados os tradicionais jogos 
rurais. Eles serão realizados ao 
longo do sábado, dia 16, com 
abertura e acolhida a partir das 
9 horas, no lonão.
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