Expoingá prossegue com shows e leilões
Dom, 08 de Maio de 2011 15:54 -

A 39ª e 16ª edição internacional da Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Maringá
(Expoingá), no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, prossegue até o dia
15 deste mês com atrações artísticas, leilões, julgamentos, palestras e comercialização de
produtos, serviços e maquinários.
Organizada pela Sociedade Rural de Maringá (SRM), a feira recebe neste domingo (8), a dupla
Jorge e Matheus, donos de sucessos como "Pode Chorar", "Voa, Beija Flor", "Amo Noite e
Dia", entre outros.
Nascidos em Itumbiara-GO, Jorge e Mateus se encontraram em uma reunião de amigos e
assim surgiu à dupla. A meia-entrada custa R$ 20. Hoje, às 16 horas, no recinto Ermelindo
Bolfer haverá o Mega Leilão Gado de Corte.
Nesta segunda-feira, em comemoração ao aniversário da Cidade, que de terça-feira foi
transferido para amanhã, a Expoingá receberá André Valadão, ícone da música gospel
brasileira, e
Gian e Giovani,
além da Esquadrilha da Fumaça. A entrada consistirá em doação de alimentos, que serão
repassados para o Provopar.
No dia 10, a Expoingá terá como apresentação artística o padre Reginaldo Manzotti. A
entrada será franca. Nesta segunda e terça-feira os cursos promovidos pela SRM, Sindicato
Rural de Maringá, Sistema Senar/Faep e Emater, consistem em derivados de leite, manejo de
gado de corte, manejo de ovinos, tratorista e psicultura, VII Seminário APCBRH de Pecuária
Leiteira, reuniões da comissão do Leite, Grãos e Café e palestra sobre grãos e leite.
A Expoingá 2011 segue até o dia 15 com inúmeras atrações e a participação de mais de 800
expositores da indústria, comércio e pecuária. No setor animal cerca de 10 mil animais de
diversas raças estarão expostos divulgando o potencial genético do rebanho paranaense. Um
estande que, a exemplo de edições anteriores, deve atrair muitos visitantes este ano, é a
Fazendinha da Emater, onde serão apresentadas opções para diversificar a produção e
ampliar a renda das famílias que sobrevivem com o que colhem do campo.{jcomments off}
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