Definido valor de ingressos para os shows da 40ª Expoingá
Qui, 19 de Abril de 2012 19:35

A Sociedade Rural de Maringá (SRM), entidade promotora da 40ª Exposição Feira
Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá, 17ª Internacional – Expoingá 2012, já definiu
o preço dos ingressos que darão acesso aos shows desta 40ª edição.
Para os quatro primeiros shows o ingresso será vendido a R$ 40 entrada inteira e R$ 20 a meia
entrada.
Já no dia 14 de maio (segunda-feira), dia em que será comemorado o aniversário da Maringá,
a entrada será apenas a arrecadação de um quilo de alimento não perecível. Quem quiser
ainda assistir ao show do cantor, Almir Sater, precisa trocar o alimento pelo ingresso.
No dia 15 (terça-feira) o acesso para a Expoingá será feito através da doação de produtos de
higiene pessoal ou agasalhos. Uma vez dentro da Feira, a entrada da Arena de Shows e
Rodeios será livre. Lembrando que o local tem capacidade máxima para 14 mil pessoas.
Para os shows dos cantores, Victor e Matheus e Kathellen e Santiago, no dia 16 de maio a
entrada tanto para o show quanto para o Parque é de R$ 6 entrada inteira e R$3 meia entrada.
Assim como o ano passado os ingressos de acesso aos shows e rodeios também darão
acesso às demais atrações do Parque.
Já para os visitantes que não desejam assistir aos shows e rodeios, existe a opção de comprar
um ingresso que dará acesso aos pavilhões, exposições, parque de diversões e demais
atrações da Feira, pagando apenas R$ 6 inteira e R$ 3 meia entrada.
Para os rodeios que serão realizados nos dias 17, 18, 19 e 20 de maio os ingressos podem ser
adquiridos no valor de R$20 entrada inteira e R$10 a meia entrada. A abertura do rodeio
contará com a participação da dupla Kaco e Neto.
POSTOS DE VENDA: Já foram definidos também os postos de venda dos ingressos para os
shows da Expoingá. Serão lojas BJ Santos, Casas Ajita, Posto Canadá e Posto Dubai. Os
ingressos em breve estarão disponíveis nesses locais.
Confira a programação de shows:
10 de maio (quinta-feira) – GUSTTAVO LIMA;
11 de maio (sexta-feira) - FERNANDO E SOROCABA;
12 de maio (sábado) – LUAN SANTANA;
13 de maio (domingo) - JORGE E MATHEUS);
14 DE MAIO (segunda-feira) – ALMIR SATER;
15 DE MAIO (terça-feira) – ANJOS DE RESGATE;
16 DE MAIO (quarta-feira) – VICTOR E MATHEUS e KETHELLEN E SANTIAGO;
17, 18, 19 e 20 Rodeios.{jcomments off}
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