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Comissão Central Organizadora
divulga a programação oﬁcial da feira
A
Guaraciaba
Comissão Central
Organizadora (CCO)
apresentou na sexta-feira
(23), a programação oﬁcial da Feira Agropecuária,
Comercial e Industrial de
Guaraciaba (Facig). O lançamento foi divulgado na
Câmara de Vereadores de
Guaraciaba e contou com
a presença da imprensa
local e regional, rainhas e
princesas, autoridades,
lideranças e convidados. A
feira, em sua décima primeira edição, será realizada nos dias 27, 28 e 29 de
setembro, no Centro de
Tradições Gaúchas de Guaraciaba.
Com o lema 'O que nos
move', a 11ª Facig abre oﬁcialmente no dia 27 de
setembro, às 19h30, com
visitação aos estandes. Às
22h, haverá show com
'Mistério Filho do
Homem'. No dia 28, às
08h30, abertura dos
estandes, palestra sobre a
qualidade na produção de
leite e almoço ao meio dia.
Às 21h30, show com Deivid e Eduardo; 23h30,
show com Chrystian e
Ralf, seguido de Vitrine

Viva. No dia 29, visitação
aos estandes e recreações,
e às 17h, apresentação da
Banda San Marino.
A indústria e comércio,
produtores rurais e artesãos estão com espaços
garantidos na feira. Mais
de 120 estandes já foram
comercializados para as
exposições. Para acomodar os feirantes e visitantes, além da estrutura do
CTG, está em construção o
Centro de Eventos.
O presidente da CCO,
Clodoaldo Fontana, em
seu pronunciamento,
explicou que não haverá
cobrança de ingresssos
para a Facig 2013. Apenas
haverá custos para assistir
o show com Chrystian e
Ralf. O primeiro lote é
comercializado a R$ 17,
para pista; R$ 40 para
camarote, e R$ 27 para
área VIP. Pontos para a
venda dos ingressos antecipados:
-São José do Cedro na
Estação Café;
-Dionísio Cerqueira no
Mercado Altas Horas;
-Guaraciaba na Lanchonete Agápio;
-São Miguel do Oeste

no Posto do Lírio;
-Descanso na Padaria
Cantinho Doce.
Recursos
O Secretário de Estado
Volmir Giumbeli ressaltou
a capacidade de trabalho
da equipe do prefeito
Roque Meneghini. Disse
que em apenas oito meses
de governo tem a coragem
de organizar uma feira que
promete ser a maior e
melhor já realizada em
Guaraciaba. Também, na

oportunidade assinou um
convênio com a Prefeitura, pelo qual a SDR São
Miguel repassa R$ 50 mil
para a Facig.
Por último, o VicePrefeito Valdecir Dorigon
explicou a ausência do prefeito, disse que estava a
serviço da administração
em Brasília. Sobre a feira
agradeceu a todos que de
uma forma ou outra estão
colaborando para a excelência do evento.
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Valdecir Dorigon - Vice-Prefeito
“Sem o empenho da CCO, das autoridades, dos
patrocinadores, da imprensa, dos expositores e
população, não seria possível a realização da feira”

