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Mostra fotográfica está aberta à visitação até dia 7

A ExpoLavras 2017 iniciou sua programação na quinta-feira, com o Remate de Seleção Brangus,
do Condomínio Rural Weiler. Na ocasião, entraram em pista 30 touros e 100 ventres da raça
Brangus. Ontem, aconteceu o julgamento morfológico da raça Crioula e o jantar de inauguração
da exposição agropecuária. Neste final de semana, diversos eventos ocorrerão no parque Olavo
de Almeida Macedo. No sábado, haverá paleteadas força A; prova de doma da cabanha São
Crispim e remate das cabanhas São Crispim e Serrinha, além de comercialização de ventres
bovinos. No domingo, prova de laço criador e remate Doma e Laço, das cabanhas Macanudo e
Don Marcelino, e remate de touros. Além da comercialização de animais, o evento terá, ainda, o
feirão orgânico e oficinas; contação de histórias; apresentações musicais, entre diversas
atividades.
Letra & Luz
Outra atração da ExpoLavras é a mostra fotográfica Letra & Luz que reúne 42 fotografias da
região e estará disponível até a próxima terça-feira, dia 7, na sala Jaques. A mostra, que teve
início no dia 2, faz parte da programação oficial da feira, sendo proposta do Projeto Fosfato, da
empresa Águia Fertilizantes. O trabalho é resultado de oficinas ministradas pelo fotógrafo
Eduardo Rocha e o escritor Gujo Teixeira, em Lavras do Sul, em agosto passado.
A exposição Letra & Luz remete à história antiga e atual do município, reunindo imagens, versos
e narrativas dos cenários relacionados ao campo e pode ser definida como uma viagem para
olhares curiosos, que tentam encontrar em cada casa e janela de Lavras do Sul um pouco da
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história desta cidade tão importante para o Estado. Os visitantes poderão prestigiar
gratuitamente a exposição.
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31.899 curtidas

Empresa de táxi-aéreo faz pedido à Anac para operar de Porto
Alegre a Bagé
No início desta semana, a empresa Two Táxi Aéreo, de São Paulo, fez um pedido à Agência
Nacional de Aviação Civil para operar uma Linha Aérea Sistemática (LAS) ligando Porto Alegre a
Bagé. A informação foi confirmada pela assessoria de...
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Petrobras informa novo reajuste no botijão de gás de cozinha
A partir de amanhã, dia 5, os botijões de gás de cozinha ficarão 4,5% mais caros. A informação foi
divulgada, ontem, pela Petrobras, destacando que os preços do gás liquefeito de petróleo para
uso residencial, envasado pelas distribuidoras em...
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Formatura da primeira turma da oficina de corte e costura
terá lançamento de marca própria
Para as participantes da oficina de Modelagem, Corte e Costura, a formatura do grupo de cinco
integrantes, marcada para 24 de novembro, em local a definir, vai marcar um evento ainda mais
especial. É que as profissionais também vão lançar uma...
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Dia dos Finados mobiliza bageenses no cemitério Padre
Germano
Denominado como Dia dos Finados, o 2 de novembro marca a data que tem como principal
motivação homenagear os entes queridos mortos. A referência varia para cada país. No Brasil, os
cidadãos costumam se dirigir até o cemitério, ou ao local em...
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Inscrições para cursos pós-técnicos oferecidos pelo Senai e
Engie são prorrogadas
Foram prorrogadas até segunda-feira, as inscrições para os cursos pós-técnicos de Qualificação
em Eletromecânico de Manutenção e de Qualificação em Processos de Geração de Energia
Elétrica. Os cursos, que acontecem em parceria entre o Senai/RS e...
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