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A maior feira de artigos do Sul realizada fora do Rio Grande do Sul reúne cerca de 200
expositores até o dia 12 de junho, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade
Brasília, 7 de junho de 2022 – A 29ª edição da Expotchê, que ocorre entre os dias 3 e
12 de junho, em Brasília, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, traz objetos
de decoração, roupas, sapatos, peças em couro, vinhos, acessórios, chocolates finos,
chales, jóias e semi-jóias, o que podem representar excelentes opções de presentes para
o Dia dos Namorados.
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 de sapatos e calças, até botas e jaquetas.
Pijamas, peças artesanais, óculos, móveis, camas e colchões também estão na lista de
produtos presenteáveis para a data. 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 – produzidos no coração da Serra Gaúcha. Para o evento as garrafas estarão
a preços especiais, incluindo a linha Moscatel, Vinhos Reserva e Espumantes
Chardonnay. O estande da vinícola também contará com kits de presentes diferenciados
para a data.
“Esse ano, a Expotchê coincidiu com essa data especial, que é o Dia dos Namorados.
A feira é uma ótima oportunidade para quem deseja encontrar um presente diferenciado
e de boa qualidade para presentear a pessoa amada. Inclusive, o evento já foi palco de
várias histórias de casais que se conheceram na Expotchê e que têm como tradição

retornar todos os anos para comemorar
a data”, comenta Rômulo Mendonça, diretor da
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Rome Eventos, promotora da Expotchê.
Evento já foi palco de pedido de casamento
O casal Luana Lopes, de 23 anos, e Wynderson Alves, 26, se conheceram em 2014 na
Expotchê. Luana já conhecia o evento e aproveitou para convidar o rapaz, no primeiro
encontro do casal, para prestigiar o show da banda Chimarruts. O encontro deu super
certo e, depois disso, o evento acabou transformando-se no ponto de encontro anual dos
apaixonados.
Os anos se passaram e, em 2017, a Expotchê marcou novamente a história de amor da
professora e do monitor de qualidade. Desta vez, Wynderson preparou uma surpresa e
pediu a amada em casamento no palco do show da banda Chimarruts, que se
apresentava no evento. “A Expotchê foi o lugar que tivemos o nosso primeiro encontro
e outros encontros anuais. Eu queria fazer algo diferente e marcante. Então, achei que
ali seria o lugar que mais caberia um noivado. Falei com a produção pelas redes sociais
e depois confirmei com eles, presencialmente, no dia do show, e fiz o pedido”, conta
Wynderson Alves.
Luana conta que durante a pandemia este foi um dos eventos que mais sentiu falta, pois
traz uma conexão muito grande para o casal. A visita ao evento neste ano tornou-se
ainda mais especial, pois está grávida da primeira filha do casal. “Agora que tem a
banda Chimarruts e a Tati Portella, temos dois shows para ir. Sempre tive um carinho
e uma gratidão muito grande pela voz e as letras da Tati. Neste ano, fui ao show dela
porque quero continuar nossa conexão com a Expotchê e com a cantora. Numa visita
ao camarim, contei à ela que estou grávida e que também quis levar minha filha Laura
antes mesmo de nascer para ouvir suas músicas. Inclusive, planejo levá-la ano que vem
para curtir seu primeiro show”, comenta Luana Lopes.
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/
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A administração municipal, junto da Associação dos Municípios de Turismo da Região
dos Vales (Amturvales) participam entre hoje e quinta-feira, 9, do tradicional evento de
Brasília, a Expotchê.
LEIA MAIS: Taquari tem programação para os 173 anos
O objetivo, conforme o presidente da Amturvales, Leandro Arenhart é promover as
potencialidades da região. “Este ano temos como meta participar de várias feiras a nível
Brasil e Mercosul para mostrar o que o Vale tem de melhor”, explica.
A feira promovida há 29 anos faz parte do calendário oficial de eventos do Distrito
Federal e busca promover o lazer e a cultura, por meio de apresentações musicais,
circenses e de dança. O evento iniciou na sexta-feira dia 3 e segue até domingo dia 12,
no Pavilhão do Parque da cidade.
Além de Arenhart, estará presente na feira o prefeito Jonas Calvi, o secretário de
Turismo, Charles Rossner e o coordenador do Projeto Trem dos Vales, Rafael Fontana.
“A Expotchê é uma feira consolidada no mercado e coloca o turismo do Rio Grande do
Sul em destaque nessa região”, pontua Rossner.
De acordo com ele, o Cristo Protetor está em evidência no estande da Secretaria de
Turismo do estado. “Vamos participar da feira para consolidar Encantado e o Vale do
Taquari como um grande destino turístico”.
Na oportunidade a comitiva busca articular negociações com operadoras de tursimo,
dar visibilidade ao Cristo Protetor e ao Trem dos Vales, além de participar de reuniões
no Ministério e promover articulações turísticos internacionais. “Para nós é estratégico

participar destes eventos, com o objetivo
de colocar o Vale na vitrine nacional”, finaliza
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Rossner.
Saiba mais
A Expotchê é o mais tradicional e antigo evento de Brasília, sendo realizado desde
1992. A feira destaca, a cada ano, vários aspectos da cultura do Rio Grande do Sul,
desde o tradicionalismo até à modernidade de suas cidades.
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