15ª Expoaveco é encerrada com sucesso
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Foi encerrada com sucesso a 15ª Exposição, Comercial e Industrial de Vera Cruz do Oeste Expoaveco, realizada em comemoração aos 33 anos de emancipação político – administrativa
da cidade.

O evento que iniciou na última quinta – feira (26/11), no Centro Esportivo Vereador Carlos
Roberto Anizelli encerrou no domingo (29/11). Na área musical, dois grandes shows
movimentaram a feira, as duplas Cacio e Marcos e Adson e Alana reuniram um grande público
no salão de eventos do Centro Esportivo Vereador Carlos Roberto Anizelli. Ainda teve show
com Flávio Aquino e banda e show infantil Fronzen.

A área cultural contou com várias atrações, entre elas, apresentações realizadas por alunos do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência
Social e da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Ainda ocorreram shows todas as noites
no espaço das piscinas, com as duplas: Alex Salles e Alessandro, Laura e Junior, Marcelo
Viola e Miranda e Marcelo e Araújo.

No pavilhão da Indústria e Comércio, foram 30 empresas de diversificados ramos
apresentando seus produtos aos visitantes. Ainda teve uma variedade em exposição de carros,
caminhões e máquinas agrícolas.

A Expoaveco também proporcionou uma extensa programação voltada para agricultores,
pecuaristas, estudantes de cursos técnicos e universitários da região, através de uma série de
palestras, da exposição e Julgamento do Gado Leiteiro e do VII Concurso do Apresentador
Mirim e I Concurso do Apresentador Infanto - Juvenil.
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Ainda teve lazer através do Parque de Diversões e uma grande variedade em refeições,
lanches, bebidas e petiscos por meio da praça de alimentação.

A exposição foi encerrada com o tradicional almoço do Leitão no Espetão, que mais uma vez
reuniu um grande público. À noite teve o show infantil, Frozen.

A 15ª Expoaveco foi uma realização da Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste e Câmara
Municipal de Vereadores com o apoio da Itaipu Binacional, Caixa Econômica Federal, HD
Noval e Mecânica Assis.

Para o prefeito municipal, Eldon Anschau, o evento mais uma vez atingiu seus objetivos. “A
Expoaveco nos permitiu mostrar o potencial do município, movimentar a economia local,
proporcionar lazer, momentos de alegria e diversão. Ficamos muito satisfeitos com a
participação das pessoas de nosso município e toda região. Obrigado a todos que ajudaram a
fazer da Expoaveco o sucesso que foi”, enfatizou o prefeito.
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