


















































39ª Edição da Expovel
alcança seus objetivos
por mais um ano 

A edição terminou neste domingo (18) e teve 

um resultado extremamente positivo segundo 

a avaliação da Sociedade Rural de Cascavel, 

organizadora do evento. A feira alcançou seus 

objetivos mais uma vez por conta da sua 

diversidade de atrações que se adequam a 

toda família. As atrações tiveram lotação 

máxima durante todos os dias somando mais 

de 170 mil visitantes. 

Segundo o Presidente da Sociedade Rural do 

Oeste do Paraná, Adani Triches, “a avaliação da 

feira é positiva. A  gente precisa  considerar a 

situação econômica do país, nós estamos em 

uma retomada. A Feira alcançou os limites dela, 

o tempo atrapalhou um pouco em dois dias, 

mas ainda assim tivemos a casa cheia em 

todas as noites”.

A 39ª Expovel trouxe diversas atrações, como 

o tradicional rodeio, feira de artesanato, 

exposição de grandes e pequenos animais, 

gastronomia, parque de diversão, leilões, 

exposição de carros antigos, estandes da 

indústria e do comércio que além de trazerem 

as novidades, ainda movimentam a economia 

da cidade com ótimas opções de negócios. 

Essa edição da Feira também foi marcada por 

shows com grandes nomes da música nacional. 

A dupla Jads e Jadson trouxe o melhor do 

sertanejo, assim como o cantor Manutti. Já, o 

público gospel, aproveitou a apresentação do 

Fernandinho.  

Mariana e Mateus e Mc Buiu foram os 

responsáveis por fazer a festa junto com o 

público no sábado. 

Pelo terceiro ano consecutivo os portões 

foram abertos à população de forma gratuita, 

inclusive para alguns dos shows (Jads e 

Jadson, Mariana e Mateus, Mc Buiu e Manutti). 

Isto é um grande feito para Cascavel e Região. 

Foram cinco dias de muita diversão e troca de 

experiências. A Feira, além de trazer 

entretenimento para a população da cidade, 

ainda atraiu gente de toda a região para 

prestigiar essa grande festa. Aspecto esse 

que ajuda a dar mais visibilidade para as ações 

realizadas aqui. Falando em sua importância 

para a sociedade em geral, marcaram 

presença no evento também algumas 

autoridades, como o Prefeito Leonardo 

Paranhos.

Após esse balanço de como foi a 39 ª Expovel, 

já começam os planejamentos para a próxima 

edição, que será em comemoração aos 40 

anos e trará uma cara nova para a Feira. Com 

certeza será uma edição que, além de carregar 

as atrações tradicionais, também trará muitas 

novidades para todo seu público.  

Cerimônia de Abertura
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