Várias atrações movimentam a segunda noite da 15ª Expoaveco
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Centenas de pessoas prestigiaram na noite de ontem (27/11), as atrações da 15ª Expoaveco.
A principal atração foi o show com a irreverente dupla Cacio e Marcos.

A dupla animou o público trazendo no repertório hits de sucesso. A segunda noite da festa
também contou com o show da dupla Laura e Junior, no palco montado na área das piscinas.

Ainda ocorreram apresentações culturais com alunas da Ginástica Rítmica da Secretaria de
Educação, Cultura e Esporte e um musical desenvolvido por alunos do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O evento ainda contou com a presença do prefeito de Céu Azul, Jaime Basso, e a
primeira-dama Dilva Basso. Eles foram recepcionados pelo prefeito Eldon e a primeira –dama,
Marli Teresinha Anschau e participaram de uma entrevista na Rádio Ativa FM.

Na manhã deste sábado (28/11), a programação seguiu no Barracão do Gado Leiteiro, com o
Julgamento da Raça Holandesa, VII Concurso do Apresentador Mirim e I Concurso do
Apresentador Infanto Juvenil.

O concurso foi conduzido pelo juiz oficial da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos
da Raça Holandesa APCBRH – Castro/PR, Hilton Ribeiro.

Estiveram presentes vários produtores rurais, representantes de empresas e autoridades, entre
elas, o prefeito Eldon Anschau a primeira – dama e secretária de Turismo e Eventos, Marli
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Teresinha Anschau, a secretária de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Silvia
Maccari, o vereador, Antonio Aparecido Vieira da Silva e o presidente da Associação dos
Pecuaristas de Vera Cruz do Oeste – APEVE, Ismael Rigon Costa. Ao final, foi servido almoço
aos participantes.

Hoje à noite (28/11) a festa segue com o show da dupla, Adson e Alana no salão de eventos do
Centro Esportivo, a partir das 23h30.
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