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Região vai mostrar o potencial do
comércio, indústria, agropecuária,
artesanato, cultura, lazer e muito mais
São Miguel do Oeste
agricultura familiar e
o artesanato regional
serão destaques na Faismo 2013. A força produtiva destas categorias será
mostrada por cerca de 40
expositores, cujos estandes estarão localizados no
térreo do pavilhão “2”. Os
espaços cujo tamanho variam de 6 a 9 metros qua-

A

drados, foram cedidos gratuitamente pela Comissão
Central Organizadora, até
como forma de valorizar
as pequenas agroindústrias do Extremo-oeste catarinense.
“O potencial da agricultura familiar é muito
forte”, destaca a coordenadora Leonilda Romani
Villani. Serão colocados

para comercialização
embutidos de suínos, derivados de leite, paniﬁcados, conservas, derivados
de cana de açúcar e mel.
Os produtores também
disponibilizarão frutas e
ortaliças “In natura”. Já a
feira de artesanato vai
expor trabalhos em madeiras, tecidos, palhas, pinturas e linhas.

Para Villani, a presença da agricultura familiar
e dos artesãos é muito
importante para mostrar a
qualidade do que produzem. “O consumidor terá a
oportunidade de conhecer
a origem e quem faz os produtos”, colocou a coordenadora.
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Programação artística
Shows Nacionais
Palco Principal
* Atrações pagas, em separado da Faismo
14/11 – Paula Fernandes
15/11 – Munhoz & Mariano
16/11 – Henrique & Juliano
17/11 – Dudinha e a Galinha Pintadinha
Palco Alternativo - Entrada grátis
17/11 – João de Almeida Neto

Show Internacional
Palco Alternativo - Entrada grátis
14/11 - Ballet Ucraniano Barvinok – Oberá
(Argentina)
15/11 – Ballet Roksolana de Aristóbulo Del Valle –
Misiones (Argentina)

Shows Regionais
Palco Alternativo - Entrada grátis

Mercoindustrial com alta tecnologia e inovação
Protótipos dos alunos do Senai estarão expostos na feira. Carro elétrico criado em
parceira por Senai e WEG também poderá ser apreciado no evento

São Miguel do Oeste
ervir de vitrine para
dar maior visibilidade
às empresas do setor
metalmecânico, que já
alcançaram os mercados
nacional e internacional.
Este é um dos principais
objetivos da 4ª Mercoindustrial, que integra o
calendário de eventos da
Feira Agropecuária,
Comercial e Industrial de

S

São Miguel do Oeste, que
abre na próxima quintafeira (14) e se estenderá
até domingo (17).
De acordo com o coordenador do evento, André
Lazarotto, as indústrias
aproveitam a Faismo para
divulgar novas tecnologias, de automação e robótica, já comuns na área em
que atuam. Segundo ele,
são equipamentos produ-

zidos 100% em nossa
região.
A Mercoindustrial
resultou de uma parceira
entre Fiesc/Senai e o
núcleo de Sindimecânicas
de São Miguel do Oeste.
“O Senai vai expor protótipos criados por seus próprios alunos”, antecipa o
diretor Ivanor Finatto.
“Também iremos mostrar
o carro elétrico criado a

Transporte coletivo: horários
A
São Miguel do Oeste
empresa Extremo
Oeste Tur e a Comissão Central Organizadora
(CCO) ﬁrmaram convênio
esta semana para garantir
transporte coletivo para a
Faismo, que será realizada
no período de 14 a 17 de
novembro. Foram ﬁxados
três locais de embarque:
Praça Walnir Botaro Daniel, Posto Garoto e rua Waldemar Ramgrab. O valor
da passagem será de
R$2,50.

Na quinta-feira, 14, dia
da abertura da feira, o
transporte será feito em
dois horários: 19h e 21h,
com retorno às 20h horas
e após o show de Paula Fernandes.
Na sexta-feira, 15, feriado nacional, o serviço
será ampliado. A Extremo
Oeste disponibilizará seis
horários do centro da cidade até a feira: às 10h, 11h,
14h, 15h, 19h e 21h. Os
horários de retorno na
sexta estão marcados para
às 12h, 19h, 20h e após o

show de Munhoz & Mariano.
O transporte para a
Faismo no Sábado, 16,
funcionará em quatro
horários: 14h, 15h, 19h e
21h, com viagens de
retorno às 12h, 19h e
após o show de Henrique
& Juliano.
No domingo, 17, o
transporte para a feira
será feito às 10h, às 14h e
às 15h, com retorno às
12h e após o show de Dudinha e a Galinha Pintadinha.

Feira de gado e ovinos com
mais de 180 animais
P
São Miguel do Oeste
ecuaristas, produtores de leite e criadores
de ovelhas estão sendo
convidados para prestigiar a Feira/Exposição de
Gado de Leite e Corte e a
Feira/Exposição de Ovinos, que integram a programação oﬁcial da Faismo 2013, no parque de
exposições Rineu Gransotto, em São Miguel do
Oeste, de 14 a 17 de

novembro. A organização
é da Secretaria da Agricultura, Epagri, Cidasc, Associação de Criadores e Produtores Rurais, com o apoio do MAPA, MDA e Secretaria Estadual da Agricultura.
As feiras de animais
acontecem de 15 a 17, no
pavilhão em área anexa ao
Salão de Remates da Associação de Criadores do
Extremo-oeste de Santa

Catarina. A exposição
envolverá 130 bovinos,
das raças Jersey e Holandes (leite) e Nelore e Charolês (corte). Cerca de 50
ovelhas das raças Lalone,
Texel e Santa Inês estarão
na feira de ovinos. Todos
os animais são de excelente qualidade e integram os
plantéis de cabanhas da
região de fronteira de Santa Catarina com a Argentina.

partir de uma parceria do
Senai com a WEG, de Jaraguá do Sul, e uma carreta
de mecânica de motocicletas”, acrescentou.

14/11
- Atrações da Amusmo
- Igor & Júnior
- Eduardo Gustavo
15/11
- Pilo (Festa do Cordeiro)
- Fase ﬁnal do Fercan /Alan
- Tempero Brasileiro
- Deixa Star
16/11
- Atrações da Amusmo
- Dinamark Blues Band
-Os Forasteiros

Compareça e
incentive os
artistas
locais!

