29ª Expovil – Veja aqui quais serão os shows e
premiações desse grande evento da cidade de
Vilhena.
07 de Fevereiro de 2014
O evento acontecerá entre os dias 05 e 13 de julho.

A diretoria da Expovil procurou nesse ano fazer a divulgação do evento mais cedo, para evitar
especulações e falsas afirmações no que diz respeito a essa grande Festa Agropecuária do Estado
de Rondônia, e por isso convidou para uma coletiva de imprensa, as principais rádios de Vilhena, e a
Onda Sul estava lá, para trazer em primeira mão, as novidades da a 29ª Expovil.

Em entrevista com o Presidente da Aviagro, Agostinho Pastore, ele nos revelou as contratações já
feitas para a grande festa agropecuária de Vilhena, a Expovil.

Em sua 29ª apresentação, a Expovil acontecerá entre os dias 05 e 13 de julho, mesma data em que
acontece a festa agropecuária da cidade de Ji-Paraná.

Para esse grandiosíssimo evento já foram contratados os Shows de Gino e Geno para a noite de

abertura, dia 05, na segunda-feira dia 07, apresentação Gospel com o cantor Robson Monteiro,
sexta-feira dia 11, será a vez do show de Michel Teló e na sábado dia 12 apresentação do Padre
Fábio de Mello.

A Expovil desse ano contará com um grande torneio de vacas leiteiras, com premiação de até R$ 50
mil, onde só serão aceito animais do Estado de Rondônia. “Tudo isso para valorizar o produtor do
nosso Estado” disse Agostinho.

Entre os acontecimentos da Expovil estão o bingo, com a premiação de 14 carros para serem
sorteados, rodeio, e na noite de quarta-feira acontecerá o show de motos na arena com os peões
motorizados, também acontecerão os eventos tradicionais da Expovil como exposições de animais,
parque de diversão e, entre outros.

A 29ª Expovil conta com o apoio da Prefeitura de Vilhena, e também do Deputado Luizinho Goebel,
que através de emenda parlamentar ajuda na realização da feira agropecuária, principalmente com a
vinda do Padre Fábio de Melo. Serão feitas também apresentações com shows de cantores
regionais e, principalmente da cidade de Vilhena, para dar notoriedade aos artistas da nossa cidade.

Uma novidade que ainda está em negociação é a vinda da TV Terra Viva, para fazer a cobertura de
um grande leilão de aproximadamente 120 touros e 1.500 bezerros. Fato esse que elevaria ainda
mais Vilhena no ramo agropecuário, e é claro, na repercussão nacional da nossa Feira Agropecuária,
a qual tem grande significância para a economia municipal.

Outro aspecto bastante importante, é que a exposição, visa sempre à valorização do que é nosso, ou
seja, expondo e vendendo a produção e os animais que são do Estado de Rondônia.

No dia 7, em que será realizado o show do cantor gospel Robson Monteiro, há 99% de chance dos
portões do Parque de Exposição serem liberados, para receber a população no geral, essa questão
ainda não foi definida. Duas outras questões que ainda estão em fase de decisão são o valor da

cartela, usada como passaporte para entrada na festa, e se terá “cavalgada” para o dia de abertura
da 29ª Expovil.

O principal intuito dos organizadores da Expovil é que todos os tipos de público sejam agradados, e
por isso, existe a grande diversidade nos shows e nas várias apresentações que acontecem durante
a Exposição.
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