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06/06/2022
TÍTULO: As dicas de Márcia Witczak para o fim de semana
VEÍCULO: Globo Brasília
DATA: 04/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

Confira a matéria completa:
https://globoplay.globo.com/v/10639628/

06/06/2022
TÍTULO: Expotchê traz artesanato e cultura gaúcha para o DF até 12 de junho
VEÍCULO: Record Brasília
DATA: 03/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

A 29ª edição da Expotchê, principal feira de cultura gaúcha da capital federal,
começou nesta sexta-feira (3) no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Após
dois anos sem acontecer, em razão da pandemia de Covid-19, o evento voltou com
tudo. São 250 expositores de artesanato, comidas e bebidas tradicionais. A feira vai
até o dia 12 de junho e acontece de segunda a sexta-feira, das 16h às 23h. Aos
sábados e domingos, das 11h às 23h.

Confira a matéria completa:
https://noticias.r7.com/brasilia/df-record/videos/expotche-traz-artesanato-e-cultura-gaucha-para-o-df-ate-12-de-junho-03062022

06/06/2022
TÍTULO: Expotchê é aberta nesta sexta-feira no pavilhão do Parque da Cidade
VEÍCULO: TV Brasil
DATA: 03/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

Começa nesta sexta-feira (3), a partir das 16h, mais uma edição da Expotchê. O evento
é realizado no Pavilhão de Eventos do Parque da Cidade.
Além de apresentações de dança e shows de grupos da região, destaque também para a
gastronomia e produtos da agroindústria familiar: vinho, suco de uva, cachaça, queijos,
embutidos, geleias e outros artigos.
Clique aqui para saber como sintonizar a programação da TV Brasil.

Confira a matéria completa:
https://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-df/2022/06/expotche-e-aberta-nesta-sexta-feira-no-pavilhao-do-parque-da-cidade

06/06/2022
TÍTULO: Feira com produtos do Rio Grande do Sul agita o fim de semana do DF
VEÍCULO: Record Brasília – Balanço Geral
DATA: 03/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

Confira a matéria completa:
https://player.r7.com/video/i/629badd7ca9084f4890018fb

06/06/2022
TÍTULO: Expotchê é aberta nesta sexta-feira no pavilhão do Parque da Cidade
VEÍCULO: Record Brasília - Instagram
DATA: 05/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

Confira a matéria completa:
https://www.instagram.com/tv/CeZnFBaFmFL/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

06/06/2022
TÍTULO: Expotchê é aberta nesta sexta-feira no pavilhão do Parque da Cidade
VEÍCULO: Record Brasília - Instagram
DATA: 05/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

Confira a matéria completa:
https://www.instagram.com/tv/CecTAPPl2K8/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

06/06/2022
TÍTULO: Expotchê reúne shows e tradições gaúchas em Brasília a partir desta sexta-feira
VEÍCULO: G1
DATA: 03/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

Começa nesta sexta-feira (3), no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, a 29ª
edição da Expotchê, principal feira de cultura gaúcha no Distrito Federal. O evento
vai até 12 de junho, de segunda a sexta, das 16h às 23h, e aos sábados e domingos, das
11h às 23h.
A entrada é gratuita durante a primeira hora após a abertura dos portões. Depois, a meiaentrada custa R$ 12,50. Durante o evento, visitantes podem desfrutar de um circuito
com 250 expositores de artesanato, além de comidas e bebidas tradicionais.
•

VEJA CALENDÁRIO: temporada de festas juninas no DF já começou

A programação musical traz diversas atrações, entre elas nomes conhecidos
nacionalmente, como as bandas Nenhum de Nós, Chimarruts, e a cantora Tati Portela
(veja programação abaixo). São dois palcos: um com as principais atrações e outro
com artistas de dança e música típicas do RS.
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Programação
Sexta-feira (3)
•
•
•

19h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco regional)
20h: Show Grupo de Danças Coração Gaúcho (palco regional)
21h: Nenhum de Nós (palco principal)

Sábado (4)
•
•
•
•
•

14h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco regional)
16h: Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha (palco regional)
18h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco regional)
20h: Show Grupo de Danças Coração Gaúcho (palco regional)
21h: Tati Portela (palco principal)

Domingo (5)
•

14h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco principal)

•
•
•
•

16h: Show Grupo de Danças06/06/2022
Sinuelo da Saudade – CTG PADF (palco
principal)
18h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco regional)
20h: Show Grupo de Danças Coração Gaúcho (palco regional)
21h: Show Grupo Musical Cancioneiros do Planalto (palco regional)

Segunda-feira (6)
•
•
•

19h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco regional)
20h: Show Grupo de Danças Coração Gaúcho (palco principal)
21h: Show Grupo Musical Coração Gaúcho (palco principal)

Terça-feira (7)
•
•
•

18h: Show Grupo de Danças Coração Gaúcho (palco regional)
19h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco regional)
21h: Show Humorístico de Gaudêncio Sincero (palco principal)

Quarta-feira (8)
•
•
•

18h: Show Grupo de Danças Coração Gaúcho Show (palco regional)
19h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco regional)
21h: Chimarruts (palco principal)

Quinta-feira (9)
•
•
•

18h: Show Grupo de Danças Coração Gaúcho (palco regional)
19h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco regional)
21h: Tchê Guri (palco principal)

Sexta-feira (10)
•
•
•

18h: Show Grupo de Danças Coração Gaúcho (palco regional)
19h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco regional)
20h: Show Grupo de Danças Coração Gaúcho (palco principal)

Sábado (11)
•
•
•
•
•

14h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco regional)
16h: Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha (palco principal)
18h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco regional)
20h: Show Grupo de Danças Coração Gaúcho (palco regional)
21h: Peão Farrapo (palco principal)

Domingo (12)
•
•
•
•
•

14h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco principal)
16h: Grupo de Danças Sinuelo da Saudade – CTG PADF (palco principal)
18h: Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS (palco regional)
20h: Grupo de Danças Coração Gaúcho (palco regional)
21h: Luiz Kur e Trio Migrante (palco principal)
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Programe-se
29ª Expotchê
•
•
•
•
•
•

Data: de 3 a 12 de junho
Horário: segunda a sexta, das 16h às 23h e sábados e domingos, das 11h
às 23h
Local: Pavilhão do Parque da Cidade
Endereço: Srps - Brasília
Ingresso: R$ 25 (inteira) e R$12,50 (meia)
Entrada franca durante a primeira hora após a abertura, e crianças
até sete anos não pagam

Confira a matéria completa:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/o-que-fazer-no-distrito-federal/noticia/2022/06/03/expotche-reune-shows-e-tradicoes-gauchasem-brasilia-a-partir-desta-sexta-feira.ghtml

06/06/2022
TÍTULO: Expotchê reúne shows e tradições gaúchas em Brasília a partir desta sexta-feira
VEÍCULO: CBN Brasília
DATA: 03/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

EM ANEXO

Confira a matéria completa:
https://cbn.globoradio.globo.com/programas/cbn-brasilia/CBN-BRASILIA.htm

06/06/2022
TÍTULO: 29ª Expotchê: shows, atrações culturais e gastronomia gaúcha
VEÍCULO: 3 Talheres
DATA: 03/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

De 3 a 12 de junho, Brasília recebe a 29ª Expotchê, maior feira de artigos do sul
realizada fora do Rio Grande do Sul. O evento acontece no Pavilhão de Exposições do
Parque da Cidade (ExpoBrasília), de segunda à sexta, das 16h às 23h; e aos sábados e
domingos, das 11h às 23h. Os ingressos custam R$ 25,00 a inteira; e R$12,50 a meia
entrada. Todos os dias, na primeira hora, a entrada é franca, e quem estiver pilchado,
ou seja, vestido a caráter, com a vestimenta gaúcha, também não paga para entrar.
A feira, realizada anualmente pela Rome Eventos, traz para o brasiliense a experiência
de estar mais próximo da cultura e gastronomia gaúcha, conhecendo vinhos, pães,
chocolates, embutidos, queijos e outras delícias da região com o clima mais frio do país.
Além da possibilidade de compra de artigos de lã e de couro, o público poderá prestigiar
shows e atrações culturais regionais. Para este ano, cerca de 250 expositores estarão
presentes no evento.

“Para este ano, a programação está06/06/2022
super especial, pois será a volta da tradicional
Expotchê, depois de dois anos de pandemia. Por isso, nossa campanha para este ano
vem com a chamada “Quem tem saudade, vem!”. Representando a saudade que temos
do público e que o público tem do evento”, conta Rômulo Mendonça, diretor da Rome
Eventos, promotora da Expotchê.
A Expotchê acontece em Brasília há 28 anos. Em seus dez dias de realização, o evento
gera mais de 3.000 empregos diretos e indiretos, e também contrata aproximadamente
40 empresas locais para prestação de serviços.
Fortalecimento da Agricultura Familiar
Com o apoio das Secretarias de Cultura e Turismo do Governo do Rio Grande do Sul,
o público poderá prestigiar estandes com produtos produzidos por produtores de
Agroindústrias e da Agricultura Familiar. Quinze grupos da Agricultura Familiar do
Rio Grande do Sul foram selecionados e coordenados pela Federação dos
Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (FETAG), na ocasião, eles irão
proporcionar ao público uma festa de sabores.
Entre os grupos estão: Orgânicos Mariani, Mel Schüller Schwendler, Embutidos Bini,
Lácteos Auler, Cachaça Casa Bucco, Casa do Sabor, Cachaça Wille, Vinícola Vista
Gaúcha, Agroindústria Agnolin, Queijaria Somacal, Vinícola Baggio, Erva-Mate
Amizade, Facas Cuiudo e Cachaçaria Harmonie Schnaps.
Eles trarão queijos temperados, queijos coloniais, parmesão de 6 e de 12 meses, ricota
e nata, sucos integrais de uva, laranja, bergamota e abacaxi, sucos de polpas de frutas
nativas como guria, pitanga, uvaia além de linguiça colonial, salame colonial, copa
italiana, vinhos, espumantes, geleias diversificadas, conservas, chás naturais, biscoitos
sem glúten e lactose, cachaça artesanal de alambique, licores, erva mate, cuias, mel,
facas, artigos para churrasco, mandolate e própolis.
Os visitantes poderão visitar roteiros turísticos da região, promovidos pela Secretaria
de Turismo do Rio Grande Sul, e também prestigiar aulas show com chefs preparando
ao vivo pratos da gastronomia típica e a apresentação do Grupo Tholl diariamente no
evento.
Programação
Tradicionalmente, a Expotchê conta com o espaço “Tchê Bier”, dedicado aos amantes
da cerveja e do chopp. Um dos espaços mais cobiçados do evento, terá diariamente
apresentações no palco regional, onde o visitante pode passar horas tomando cerveja,
batendo papo e experimentando algumas delícias do Sul, como o tradicional choripan.
Na Praça do Vinho, o público da Expotchê poderá degustar ainda os vinhos e
espumantes especiais da vinícola Garibaldi, de Bento Gonçalves diretamente da Serra
Gaúcha. Mais de 50 rótulos estarão à disposição do público para consumo em taças ou
em garrafas, a preços especiais, entre eles a linha Moscatel, Vinhos Reserva e
Espumantes Chardonnay.
Na “Praça do Pão”, colonos da cidade de Presidente Lucena, sob o comando da chef
Regina Schneider, irão preparar as tradicionais cucas, pães artesanais, chimias e geleias.
Mais de 50 mil cucas devem ser consumidas durante o evento. Na “Praça do
Chocolate”, uma ilha inteira de chocolates de Gramado será montada, com a tradicional
fondue de chocolate com morangos, chocolates em barra, em vários formatos e
recheios.

Programação de Shows

06/06/2022

Sexta (3)
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Banda Nenhum de Nós
Sábado (4)
14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
16h – Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha – Juvenil, Adulto e Veterano
18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Tati Portela
Domingo (5)
14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
16h – Show Grupo de Danças Sinuelo da Saudade – CTG PADF
18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Show Grupo Musical Cancioneiros do Planalto
Segunda (6)
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Show Grupo Musical Coração Gaúcho
Terça (7)
18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
21h – Show Humorístico – Gaudêncio Sincero
Quarta (8)
18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
21h – Chimarruts
Quinta (9)
18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
21h – Tchê Guri
Sexta (10)
18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
Sábado (11)
14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
16h – Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha – Juvenil, Adulto e Veterano
18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Peão Farrapo
Domingo (12)
14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
16h – Show Grupo de Danças Sinuelo da Saudade – CTG PADF

18h – Grupo Tholl – Trupe Circense06/06/2022
de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho

29º Expotchê
Data: 3 a 12 de junho de 2022
Horário: Segunda a sexta, das 16h às 23h; aos sábados e domingos das
11h às 23h.
Onde: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade
Entrada: R$25,00 a inteira e R$12,50 a meia-entrada.
Todos os dias na primeira hora a entrada é franca. Crianças até sete
anos não pagam.
Realização: Rome Eventos
Acompanhe: https://www.instagram.com/expotche/
Saiba mais em: https://expotche.com.br/

Confira a matéria completa:
https://3talheres.com.br/29a-expotche-shows-atracoes-culturais-e-gastronomia-gaucha/

06/06/2022
TÍTULO: Expotchê Brasília: confira a programação completa
VEÍCULO: Curta Mais
DATA: 04/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

A Expotchê, uma das feiras mais queridinhas de Brasília, acontece até 12 de junho.
Durante os dias de evento, os brasilienses vão poder curtir várias atrações culturais,
muito vinho, chope, além de pratos deliciosos. A feira vai acontecer no Pavilhão de
Exposições do Parque da Cidade (ExpoBrasília).
A feira oferece uma experiência única. Na Praça do Vinho, os brasilienses poderão
experimentar vinhos e espumantes especiais da vinícola Garibaldi, de Bento Gonçalves
diretamente da Serra Gaúcha. Serão mais de 50 rótulos. Entre eles, a linha Moscatel,
Vinhos Reserva e Espumantes Chardonnay.
O evento reúne também várias programações culturais e uma das atrações é o show dos
grupos Chimarruts e Nenhum de Nós. Os tradicionais estandes de expositores gaúchos
também estão na programação. O público vai encontrar artigos, como couro, artesanato
e lã.
Os ingressos custam a partir de R$12,50 (meia-entrada). No entanto, todos os dias, na
primeira hora, a entrada é franca, e quem estiver pilchado, ou seja, vestido a caráter,
com roupa gaúcha, também não paga para entrar.
Confira a programação completa:
Domingo (5)
14h – Grupo Tholl - Trupe Circense de Pelotas - RS
16h – Show Grupo de Danças Sinuelo da Saudade - CTG PADF
18h – Grupo Tholl - Trupe Circense de Pelotas - RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Show Grupo Musical Cancioneiros do Planalto
Segunda (6)
19h – Grupo Tholl - Trupe Circense de Pelotas - RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Show Grupo Musical Coração Gaúcho
Terça (7)
18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl - Trupe Circense de Pelotas - RS

21h – Show Humorístico - Gaudêncio
Sincero
06/06/2022
Quarta (8)
18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl - Trupe Circense de Pelotas - RS
21h – Chimarruts
Quinta (9)
18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl - Trupe Circense de Pelotas - RS
21h – Tchê Guri
Sexta (10)
18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl - Trupe Circense de Pelotas - RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
Sábado (11)
14h – Grupo Tholl - Trupe Circense de Pelotas - RS
16h – Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha - Juvenil, Adulto e Veterano
18h – Grupo Tholl - Trupe Circense de Pelotas - RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Peão Farrapo
Domingo (12)
14h – Grupo Tholl - Trupe Circense de Pelotas - RS
16h – Show Grupo de Danças Sinuelo da Saudade - CTG PADF
18h – Grupo Tholl - Trupe Circense de Pelotas - RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
Serviço
Data: Até 12 de junho de 2022
Horário: Segunda a sexta, das 16h às 23h; aos sábados e domingos das 11h às 23h.
Onde: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade
Entrada: R$25,00 a inteira e R$12,50 a meia-entrada.

Todos os dias na primeira hora a entrada
é franca. Crianças até sete anos não pagam.
06/06/2022
Realização: Rome Eventos
Acompanhe: https://www.instagram.com/expotche/

Confira a matéria completa:
https://www.curtamais.com.br/brasilia/expotche-brasilia-confira-a-programacao-completa

06/06/2022
TÍTULO: 29ª Expotchê começa nesta sexta-feira em Brasília
VEÍCULO: Deu Bom Brasília
DATA: 05/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

Nesta sexta-feira (3), começa a 29ª Expotchê. A maior feira de artigos do sul realizada
fora do Rio Grande do Sul, fica em Brasília até o dia 12 de junho. O evento realizado
anualmente pela Rome Eventos, acontece no Pavilhão de Exposições do Parque da
Cidade de segunda à sexta, das 16h às 23h; e aos sábados e domingos, das 11h às 23h.
O público poderá prestigiar a cultura gaúcha exposta em 200 estandes com os mais
variados produtos da região mais fria do país. Além de desfrutar dos shows de grandes
artistas como a banda Nenhum de Nós, a cantora Tati Portela, o Grupo Tholl, trupe
circense de Pelotas, a banda Chimarruts e o show humorístico do artista Gaudêncio
Sincero. Diariamente, grupos tradicionais de danças gaúchas se apresentam no evento.
Os ingressos custam R$ 25,00 a inteira; e R$12,50 a meia entrada. Todos os dias, na
primeira hora, a entrada é franca, e quem estiver pilchado, ou seja, vestido a caráter,
com a vestimenta gaúcha, também não paga para entrar. Crianças até sete anos não
pagam.
SERVIÇO:

29º Expotchê Data: 3 a 12 de junho 06/06/2022
de 2022 Horário: Segunda a sexta, das 16h às
23h; aos sábados e domingos das 11h às 23h. Onde: Pavilhão de Exposições do
Parque da Cidade Entrada: R$25,00 a inteira e R$12,50 a meia-entrada. Todos os dias
na primeira hora a entrada é franca. Crianças até sete anos não pagam. Realização:
Rome Eventos Acompanhe: https://www.instagram.com/expotche/ Saiba mais em:
https://expotche.com.br/

Confira a matéria completa:
https://www.deubombrasilia.com.br/post/29%C2%AA-expotch%C3%AA-come%C3%A7a-nesta-sexta-feira-em-bras%C3%ADlia

06/06/2022
TÍTULO: Público infantil tem programação especial na Expotchê
VEÍCULO: Deu Bom Brasília
DATA: 06/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

Tem brincadeiras e divertimento para a criançada na Expotchê? Tem sim, senhor! A
29ª edição do evento, que ocorre entre os dias 3 e 12 de junho, em Brasília, no Pavilhão
de Exposições do Parque da Cidade, contará com uma programação especial para as
crianças: a Fazendinha e a Trupe Circense Tholl.
Espaço interativo voltado para o público infantil, a Fazendinha Expotchê contará com
diversos animais para interagir com os pequenos, tais como pôneis, bezerros, cabritos,
ovelhas, galinhas, coelhos e emus. A proposta é reproduzir no ambiente os tradicionais
celeiros das pampas gaúchas. Para visitar o espaço por meia hora, crianças pagam 40$
e adultos 20$.
Já o Grupo Tholl foi criado em 1987 e se destaca por aliar a estética dos novos circos
(com figurinos, efeitos de luz, visagismo) com a arte circense tradicional. O espetáculo,
repleto de fantasia, lirismo e muita acrobacia (do chamado novo circo), foi
desenvolvido especialmente para a Expotchê deste ano. Bachilli leva para o palco,
cenas, figurinos e músicas dos seis espetáculos apresentados pelo grupo no decorrer de
seus 20 anos.

Em cena, nove artistas se revezam06/06/2022
em uma apresentação cheia de emoções. Com
figurinos coloridos e alegres, os artistas da trupe pelotense querem fazer de 20 anos,
um ato de celebração junto ao público.
“As crianças não poderiam ficar de fora de nossa programação, pensada exclusivamente
para elas. A Expotchê é um evento que pode ser prestigiado por toda a família”, afirma
Rômulo Mendonça, organizador da feira.
Os pequenos podem ainda visitar uma mega brinquedoteca criada especialmente para
a criançada se divertir. Os preços custam a partir de 40$, variando conforme quantidade
de tempo escolhido para usufruir dos brinquedos.
Expotchê
O evento reúne quase 200 estandes e há produtos para todos os gostos, perfeitos para
presentear a namorada ou o namorado, no próximo dia 12. O carro-chefe da Expotchê,
no entanto, são os produtos em couro. Diversas opções com esta matéria-prima poderão
ser encontradas na feira, com itens que variam entre sapatos, calças, botas e jaquetas.
Outra opção muito procurada são os chocolates finos vindos diretamente de Gramado,
do Rio Grande do Sul. Chocolates com recheios especiais e formatos diferenciados,
como de coração, estão entre os preferidos do público da Expotchê. O que combina
super bem com chocolates e também se enquadram como opção de presentes são os
vinhos e espumantes especiais da vinícola Garibaldi, de Bento Gonçalves - diretamente
da Serra Gaúcha. As garrafas estarão a preços especiais para o evento, incluindo a linha
Moscatel, Vinhos Reserva e Espumantes Chardonnay.

SERVIÇO:

Apresentações Grupo Tholl Sexta-feira (3) - 19h
Sábado (4) - 14h e 18h
Domingo (5) - 14h e 18h

Segunda-feira (6) - 19h
Terça-feira (7) - 19h
Quarta-feira (8) - 20h
Quinta-feira (9) - 20h
Sexta-feira (10) - 19h
Sábado (11) - 14h e 18h
Domingo (12) - 14h e 18h

O que: 29º Expotchê Data: 3 a 12 de06/06/2022
junho de 2022 Horário: Segunda a sexta, das
16h às 23h; aos sábados e domingos das 11h às 23h. Onde: Pavilhão de Exposições
do Parque da Cidade Entrada: R$25,00 a inteira e R$12,50 a meia-entrada. Todos os
dias na primeira hora a entrada é franca. Crianças até sete anos não pagam. Visita à
Fazendinha Expotchê: 40$ adultos e 20$ crianças. A visita dura 30 minutos.
Realização: Rome Eventos Acompanhe: https://www.instagram.com/expotche/ Saiba
mais em: https://expotche.com.br/

Confira a matéria completa:
https://www.deubombrasilia.com.br/post/p%C3%BAblico-infantil-tem-programa%C3%A7%C3%A3o-especial-na-expotch%C3%AA

06/06/2022
TÍTULO: 29ª Expotchê movimenta Brasília com shows, atrações culturais e gastronomia gaúcha
VEÍCULO: Agita Brasília
DATA: 03/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

De 3 a 12 de junho, Brasília recebe a 29ª Expotchê, maior feira de artigos do sul
realizada fora do Rio Grande do Sul. O evento acontece no Pavilhão de Exposições do
Parque da Cidade (ExpoBrasília), de segunda à sexta, das 16h às 23h; e aos sábados e
domingos, das 11h às 23h. Os ingressos custam R$ 25,00 a inteira; e R$12,50 a meia
entrada. Todos os dias, na primeira hora, a entrada é franca, e quem estiver pilchado,
ou seja, vestido a caráter, com a vestimenta gaúcha, também não paga para entrar.
A feira, realizada anualmente pela Rome Eventos, traz para o brasiliense a experiência
de estar mais próximo da cultura e gastronomia gaúcha, conhecendo vinhos, pães,
chocolates, embutidos, queijos e outras delícias da região com o clima mais frio do país.
Além da possibilidade de compra de artigos de lã e de couro, o público poderá prestigiar
shows e atrações culturais regionais. Para este ano, cerca de 250 expositores estarão
presentes no evento.
“Para este ano, a programação está super especial, pois será a volta da tradicional
Expotchê, depois de dois anos de pandemia. Por isso, nossa campanha para este ano
vem com a chamada “Quem tem saudade, vem!”. Representando a saudade que temos
do público e que o público tem do evento”, conta Rômulo Mendonça, diretor da Rome
Feiras, promotora da Expotchê.

A Expotchê acontece em Brasília há 06/06/2022
28 anos. Em seus dez dias de realização, o evento
gera mais de 3.000 empregos diretos e indiretos, e também contrata aproximadamente
40 empresas locais para prestação de serviços.
Fortalecimento da Agricultura Familiar
Com o apoio das Secretarias de Cultura e Turismo do Governo do Rio Grande do Sul,
o público poderá prestigiar estandes com produtos produzidos por pequenos produtores
de Agroindústrias e da Agricultura Familiar. Quinze grupos da Agricultura Familiar do
Rio Grande do Sul foram selecionados e coordenados pela Federação dos
Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (FETAG), na ocasião, eles irão
proporcionar ao público uma festa de sabores.
Entre os grupos estão: Orgânicos Mariani, Mel Schüller Schwendler, Embutidos Bini,
Lácteos Auler, Cachaça Casa Bucco, Casa do Sabor, Cachaça Wille, Vinícola Vista
Gaúcha, Agroindústria Agnolin, Queijaria Somacal, Vinícola Baggio, Erva-Mate
Amizade, Facas Cuiudo e Cachaçaria Harmonie Schnaps.
Eles trarão queijos temperados, queijos coloniais, parmesão de 6 e de 12 meses, ricota
e nata, sucos integrais de uva, laranja, bergamota e abacaxi, sucos de polpas de frutas
nativas como guria, pitanga, uvaia além de linguiça colonial, salame colonial, copa
italiana, vinhos, espumantes, geleias diversificadas, conservas, chás naturais, biscoitos
sem glúten e lactose, cachaça artesanal de alambique, licores, erva mate, cuias, mel,
facas, artigos para churrasco, mandolate e própolis.
Os visitantes poderão visitar roteiros turísticos da região, promovidos pela Secretaria
de Turismo do Rio Grande Sul, e também prestigiar aulas show com chefs preparando
ao vivo pratos da gastronomia típica e a apresentação do Grupo Tholl diariamente no
evento.
Programação
Tradicionalmente, a Expotchê conta com o espaço “Tchê Bier”, dedicado aos amantes
da cerveja e do chopp. Um dos espaços mais cobiçados do evento, terá diariamente
apresentações no palco regional, onde o visitante pode passar horas tomando cerveja,
batendo papo e experimentando algumas delícias do sul, como o tradicional choripan.
Na Praça do Vinho, o público da Expotchê poderá degustar ainda os vinhos e
espumantes especiais da vinícola Garibalidi, de Bento Gonçalves diretamente da Serra
Gaúcha. Mais de 50 rótulos estarão à disposição do público para consumo em taças ou
em garrafas, a preços especiais, entre eles a linha Moscatel, Vinhos Reserva e
Espumantes Chardonnay.
Na “Praça do Pão”, colonos da cidade de Presidente Lucena, sob o comando da chef
Regina Schneider, irão preparar as tradicionais cucas, pães artesanais, chimias e geleias.
Mais de 50 mil cucas devem ser consumidas durante o evento.Na “Praça do Chocolate”,
uma ilha inteira de chocolates de Gramado será montada, com o tradicional fondue de
chocolate com morangos, chocolates em barra, em vários formatos e recheios.
Programação de Shows
Sexta (3)
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho

21h – Banda Nenhum de Nós

06/06/2022

Sábado (4)
14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
16h – Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha – Juvenil, Adulto e Veterano
18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Tati Portela
Domingo (5)
14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
16h – Show Grupo de Danças Sinuelo da Saudade – CTG PADF
18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Show Grupo Musical Cancioneiros do Planalto
Segunda (6)
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Show Grupo Musical Coração Gaúcho
Terça (7)
18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
21h – Show Humorístico – Gaudêncio Sincero
Quarta (8)
18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
21h – Chimarruts
Quinta (9)
18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
21h – Tchê Guri

Sexta (10)

06/06/2022

18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
Sábado (11)
14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
16h – Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha – Juvenil, Adulto e Veterano
18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Peão Farrapo
Domingo (12)
14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
16h – Show Grupo de Danças Sinuelo da Saudade – CTG PADF
18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
Serviço
O que: 29º Expotchê
Data: 3 a 12 de junho de 2022
Horário: Segunda a sexta, das 16h às 23h; aos sábados e domingos das 11h às 23h.
Onde: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade
Entrada: R$25,00 a inteira e R$12,50 a meia-entrada.
Todos os dias na primeira hora a entrada é franca. Crianças até sete anos não pagam.
Realização: Rome Eventos
Acompanhe:https://www.instagram.com/expotche/
Saiba mais em: https://expotche.com.br/

Confira a matéria completa:
https://agitabrasilia.com/29a-expotche-movimenta-brasilia-com-shows-atracoes-culturais-e-gastronomia-gaucha/
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TÍTULO: 29ª Expotchê
VEÍCULO: Brasília de Boa
DATA: 05/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

29º Expotchê
A 29ª edição da Expotchê chega à capital no dia 3 de junho e vai até o dia 12 de
junho, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Saiba Mais!
Atrações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Tholl
Grupo de Danças Coração Gaúcho
Nenhum de Nós
Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha
Tati Portela
Grupo de Danças Sinuelo da Saudade
Grupo Musical Cancioneiros do Planalto
Gaudêncio Sincero
Chimarruts
Tchê Guri
Peão Farrapo
Luiz Kur e Trio Migrante

Juntamente com a chegada do frio, a maior feira de artigos do sul realizada fora do Rio
Grande do Sul está de volta a Brasília. A 29ª edição da Expotchê chega à capital no dia
3 de junho e vai até o dia 12, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. O evento,
além de reunir diversos produtos da cultura e gastronomia gaúcha, também conta com
a apresentação de vários artistas e bandas musicais.
Além de desfrutar do circuito de estandes de expositores gaúchos, com artesanato,
comidas e bebidas, tradicionalmente, a Expotchê conta com uma programação dedicada
à valorização e promoção da cultura gaúcha. Este ano, se apresentam na feira a banda
Nenhum de Nós; Tati Portela; Grupo Tholl, trupe circense de Pelotas; a banda
Chimarruts; Grupo de Danças Coração Gaúcho; o grupo musical Cancioneiros do
Planalto; o Grupo de Danças Sinuelo da Saudade; o grupo Tchê Guri; o Grupo de
Danças do CTG Estância Gaúcha; o grupo Peão Farrapo e o músico Luiz Kur se
apresenta juntamente com o Trio Migrante. A programação conta ainda com o show
humorístico do artista Gaudêncio Sincero.
Programação

03/06 (Sexta-feira)
•
•
•

19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Nenhum de Nós

04/06 (Sábado)

•
•
•
•
•

14h – Grupo Tholl – Trupe Circense
de Pelotas
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16h – Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha
18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Tati Portela

05/06 (Domingo)
•
•
•
•
•

14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
16h – Show Grupo de Danças Sinuelo da Saudade
18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Show Grupo Musical Cancioneiros do Planalto

06/06 (Segunda-feira)
•
•
•

19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Show Grupo Musical Coração Gaúcho

07/06 (Terça-feira)
•
•
•

18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
21h – Show Humorístico – Gaudêncio Sincero

08/06 (Quarta-feira)
•
•
•

18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
21h – Chimarruts

09/06 (Quinta-feira)
•
•
•

18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
21h – Tchê Guri

10/06 (Sexta-feira)
•
•
•

18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho

06/06/2022
11/06 (Sábado)
•
•
•
•
•

14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
16h – Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha
18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Peão Farrapo

12/06 (Domingo)
•
•
•
•
•

14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
16h – Show Grupo de Danças Sinuelo da Saudade
18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas
20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho
21h – Luiz Kur e Trio Migrante

Ingressos
•
•

R$ 25,00 (inteira)
R$ 12,50 (meia)

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
*Todos os dias na primeira hora a entrada é franca
*Crianças até sete anos não pagam

Ponto de Vendas
•

Vendas no Local

Mais informações
29º Expotchê
Data: 03 a 12 de junho de 2022
Horário: Segunda a sexta, das 16h às 23h; aos sábados e domingos das 11h às 23h.
Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade
Instagram: @expotche
Site: Expotchê

Confira a matéria completa:
https://brasilia.deboa.com/brasilia/feira/29o-expotche/

06/06/2022
TÍTULO: Público infantil tem programação especial na Expotchê
VEÍCULO: Times Brasília
DATA: 04/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

Fazendinha e Trupe Circence Tholl divertem a criançada durante o maior evento da
Região Sul fora da terra dos Pampas, que acontece no Parque da Cidade, até o dia 12
de junho
Brasília, 3 de junho de 2022 – Tem brincadeiras e divertimento para a criançada na
Expotchê? Tem sim, senhor! A 29ª edição do evento, que ocorre entre os dias 3 e 12 de
junho, em Brasília, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, contará com uma
programação especial para as crianças: a Fazendinha e a Trupe Circense Tholl.
Espaço interativo voltado para o público infantil, a Fazendinha Expotchê contará com
diversos animais para interagir com os pequenos, tais como pôneis, bezerros, cabritos,
ovelhas, galinhas, coelhos e emus. A proposta é reproduzir no ambiente os tradicionais
celeiros das pampas gaúchas. Para visitar o espaço por meia hora, crianças pagam 40$
e adultos 20$.

Já o Grupo Tholl foi criado em 198706/06/2022
e se destaca por aliar a estética dos novos circos
(com figurinos, efeitos de luz, visagismo) com a arte circense tradicional. O espetáculo,
repleto de fantasia, lirismo e muita acrobacia (do chamado novo circo), foi
desenvolvido especialmente para a Expotchê deste ano. Bachilli leva para o palco,
cenas, figurinos e músicas dos seis espetáculos apresentados pelo grupo no decorrer de
seus 20 anos.
Em cena, nove artistas se revezam em uma apresentação cheia de emoções. Com
figurinos coloridos e alegres, os artistas da trupe pelotense querem fazer de 20 anos,
um ato de celebração junto ao público.
“As crianças não poderiam ficar de fora de nossa programação, pensada exclusivamente
para elas. A Expotchê é um evento que pode ser prestigiado por toda a família”, afirma
Rômulo Mendonça, organizador da feira.
Os pequenos podem ainda visitar uma mega brinquedoteca criada especialmente para
a criançada se divertir. Os preços custam a partir de 40$, variando conforme quantidade
de tempo escolhido para usufruir dos brinquedos.
Expotchê
O evento reúne quase 200 estandes e há produtos para todos os gostos, perfeitos para
presentear a namorada ou o namorado, no próximo dia 12. O carro-chefe da Expotchê,
no entanto, são os produtos em couro. Diversas opções com esta matéria-prima poderão
ser encontradas na feira, com itens que variam entre sapatos, calças, botas e jaquetas.
Outra opção muito procurada são os chocolates finos vindos diretamente de Gramado,
do Rio Grande do Sul. Chocolates com recheios especiais e formatos diferenciados,
como de coração, estão entre os preferidos do público da Expotchê. O que combina
super bem com chocolates e também se enquadram como opção de presentes são os
vinhos e espumantes especiais da vinícola Garibaldi, de Bento Gonçalves – diretamente
da Serra Gaúcha. As garrafas estarão a preços especiais para o evento, incluindo a linha
Moscatel, Vinhos Reserva e Espumantes Chardonnay.
SERVIÇO:
Apresentações
Sexta-feira (3) – 19h
Sábado (4) – 14h e 18h
Domingo (5) – 14h e 18h
Segunda-feira (6) – 19h
Terça-feira (7) – 19h
Quarta-feira (8) – 20h
Quinta-feira (9) – 20h
Sexta-feira (10) – 19h
Sábado (11) – 14h e 18h
Domingo (12) – 14h e 18h

Grupo

Tholl

O que: 29º Expotchê

06/06/2022

Data: 3 a 12 de junho de 2022
Horário: Segunda a sexta, das 16h às 23h; aos sábados e domingos das 11h às 23h.
Onde: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade
Entrada: R$25,00 a inteira e R$12,50 a meia-entrada.
Todos os dias na primeira hora a entrada é franca. Crianças até sete anos não pagam.
Visita à Fazendinha Expotchê: 40$ adultos e 20$ crianças. A visita dura 30 minutos.
Realização: Rome Eventos
Acompanhe: https://www.instagram.com/expotche/
Saiba mais em: https://expotche.com.br/

Confira a matéria completa:
https://timesbrasilia.com.br/cultura/publico-infantil-tem-programacao-especial-na-expotche/
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TÍTULO: 29ª Expotchê começa nesta sexta-feira em Brasília
VEÍCULO: Roteiro Baby
DATA: 04/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

Nesta sexta-feira (3), começa a 29ª Expotchê. A maior feira de artigos do sul realizada
fora do Rio Grande do Sul, fica em Brasília até o dia 12 de junho. O evento realizado
anualmente pela Rome Eventos, acontece no Pavilhão de Exposições do Parque da
Cidade de segunda à sexta, das 16h às 23h; e aos sábados e domingos, das 11h às 23h.
O público poderá prestigiar a cultura gaúcha exposta em 200 estandes com os mais
variados produtos da região mais fria do país. Além de desfrutar dos shows de grandes
artistas como a banda Nenhum de Nós, a cantora Tati Portela, o Grupo Tholl, trupe
circense de Pelotas, a banda Chimarruts e o show humorístico do artista Gaudêncio
Sincero. Diariamente, grupos tradicionais de danças gaúchas se apresentam no evento.
Os ingressos custam R$ 25,00 a inteira; e R$12,50 a meia entrada. Todos os dias, na
primeira hora, a entrada é franca, e quem estiver pilchado, ou seja, vestido a caráter,
com a vestimenta gaúcha, também não paga para entrar. Crianças até sete anos não
pagam.

SERVIÇO
29º Expotchê
Data: 3 a 12 de junho de 2022
Horário: Segunda a sexta, das 16h às 23h; aos sábados e domingos das 11h às 23h.
Onde: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade
Entrada: R$25,00 a inteira e R$12,50 a meia-entrada.
Todos os dias na primeira hora a entrada é franca. Crianças até sete anos não pagam.
Realização: Rome Eventos
Acompanhe: https://www.instagram.com/expotche/
Saiba mais em: https://expotche.com.br/

Confira a matéria completa:
https://roteirobaby.com.br/2022/06/29a-expotche-comeca-nesta-sexta-feira-em-brasilia%ef%bf%bc.html
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TÍTULO: Expotchê 2022
VEÍCULO: DF Notícias
DATA: 04/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

Confira a matéria completa:
https://jornaldfnoticias.com.br/edicao-1134/
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TÍTULO: Cultura do Sul do país movimenta evento no parque da cidade
VEÍCULO: Brasília Agora
DATA: 04/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

Confira a matéria completa:
http://flavioresende.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Coluna-Quadradinho_3-de-junho-1_page-0001.jpg
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TÍTULO: Expotchê volta para Brasília neste final de semana
VEÍCULO: Mais Brasil News
DATA: 01/06/2022
MODO: Sugerido
AVALIAÇÃO: Positiva

A Expotchê está de volta a capital federal. Em sua 29ª edição, a maior feira gaúcha fora
do Rio Grande do Sul (RS) começa na sexta-feira, 03, e vai até o dia 12 de junho, no
Pavilhão do Parque da Cidade. O tema da edição de 2022, “Quem tem saudade, vem!”,
é uma referencia aos dois anos em que a feira não aconteceu devido a pandemia de
Covid-19.
A feira reúne gastronomia, artesanato, shows e diversas atrações da cultura gaúcha. A
programação completa está disponível no site do evento, clique aqui.
O lugar conta com cantos temáticos como a Praça do Vinho, lugar onde os amantes de
vinho podem degustar os diversos tipos de uvas e acompanhamentos como pães; o
Espaço Tchê Bier é voltado para quem gosta de cervejas e chopes. A Praça do Pão
mostram o melhor dos fermentados, com as tradicionais Cucas, chimias e pães
artesanais. Finalmente, a Praça do Chocolate é uma ilha somente de chocolates de
Gramados, com vários formatos de chocolates e fondues de chocolates com morango.
Os ingressos serão vendidos na bilheteria do local e custam R$ 25 a inteira e R$ 12,50
a meia entrada. De segunda a sexta, a feira funciona das 16h às 23h e as sábados e
domingos, das 11h às 23h.

Confira a matéria completa:
https://maisbrasil.news/2022/06/01/expotche-volta-para-brasilia-neste-final-de-semana/
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TÍTULO: Expotchê volta para Brasília neste final de semana
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Divulgação
Tem brincadeiras e divertimento para a criançada na Expotchê? Tem sim, senhor! A
29ª edição do evento, que ocorre entre os dias 3 e 12 de junho, em Brasília, no Pavilhão
de Exposições do Parque da Cidade, contará com uma programação especial para as
crianças: a Fazendinha e a Trupe Circense Tholl.
Espaço interativo voltado para o público infantil, a Fazendinha Expotchê contará com
diversos animais para interagir com os pequenos, tais como pôneis, bezerros, cabritos,
ovelhas, galinhas, coelhos e emus. A proposta é reproduzir no ambiente os tradicionais
celeiros das pampas gaúchas. Para visitar o espaço por meia hora, crianças pagam 40$
e adultos 20$.
Já o Grupo Tholl foi criado em 1987 e se destaca por aliar a estética dos novos circos
(com figurinos, efeitos de luz, visagismo) com a arte circense tradicional. O espetáculo,
repleto de fantasia, lirismo e muita acrobacia (do chamado novo circo), foi
desenvolvido especialmente para a Expotchê deste ano. Bachilli leva para o palco,
cenas, figurinos e músicas dos seis espetáculos apresentados pelo grupo no decorrer de
seus
20
anos.
Em cena, nove artistas se revezam em uma apresentação cheia de emoções. Com
figurinos coloridos e alegres, os artistas da trupe pelotense querem fazer de 20 anos,
um ato de celebração junto ao público.

"As crianças não poderiam ficar de fora
de nossa programação, pensada exclusivamente
06/06/2022
para elas. A Expotchê é um evento que pode ser prestigiado por toda a família", afirma
Rômulo Mendonça, organizador da feira.
Os pequenos podem ainda visitar uma mega brinquedoteca criada especialmente para
a criançada se divertir. Os preços custam a partir de 40$, variando conforme quantidade
de tempo escolhido para usufruir dos brinquedos.

Expotchê
O evento reúne quase 200 estandes e há produtos para todos os gostos, perfeitos para
presentear a namorada ou o namorado, no próximo dia 12. O carro-chefe da Expotchê,
no entanto, são os produtos em couro. Diversas opções com esta matéria-prima poderão
ser encontradas na feira, com itens que variam entre sapatos, calças, botas e jaquetas.
Outra opção muito procurada são os chocolates finos vindos diretamente de Gramado,
do Rio Grande do Sul. Chocolates com recheios especiais e formatos diferenciados,
como de coração, estão entre os preferidos do público da Expotchê. O que combina
super bem com chocolates e também se enquadram como opção de presentes são os
vinhos e espumantes especiais da vinícola Garibaldi, de Bento Gonçalves - diretamente
da Serra Gaúcha. As garrafas estarão a preços especiais para o evento, incluindo a linha
Moscatel, Vinhos Reserva e Espumantes Chardonnay.

Serviço:
Apresentações Grupo Tholl
Segunda-feira (6) - 19h
Terça-feira (7) - 19h
Quarta-feira (8) - 20h
Quinta-feira (9) - 20h
Sexta-feira (10) - 19h
Sábado (11) - 14h e 18h
Fonte: Proativa Comunicação
Domingo (12) - 14h e 18h

Confira a matéria completa:
https://www.visitebrasilia.com.br/noticias/2339-atracoes-infantis-animam-a-29-edicao-da-expotche

