
Prazo para compra de 
passaporte promocional 
termina sábado

EXPOSERRA 2019

Termina neste sábado, 
dia 20 de julho, o prazo 
para compra de passapor-
tes da Exposerra 2019 com 
preços promocionais. Ao 
todo, mais de 8 mil pas-
saportes foram colocados 
a venda, a princípio, e a 
expectativa é que cerca de 
quatro mil sejam vendi-
dos nesta primeira etapa. 
“Mas ainda da tempo de 
adquirir o seu passapor-
te no lote promocional”, 
frisa o produtor Emerson 
Andrade, ao destacar que 

A partir de 
domingo até 
20 de agosto, o 
valor será R$ 80

Passaportes a venda em diferentes pontos

até este sábado o preço se 
manterá a R$ 70 à vista ou 
em até três vezes no car-
tão. 

Já a partir de domingo, 
dia 21 de julho, até 20 de 
agosto, o valor será R$ 80 
(à vista ou em até duas ve-
zes no cartão) e do dia 21 
de agosto a 8 de setembro 
R$ 90 (à vista ou em até 
duas vezes no cartão). “A 
diferença será de apenas 
10 reais a partir de domin-

go, porém quem for com-
prar mais de um passapor-
te, o valor faz diferença. 
Então, corra que ainda 
dá tempo de adquirir seu 
passaporte com preço do 
lote promocional”.

Os passaportes estão 
a venda na Banca 13 de 
maio, Banca Central, Pos-
to Santos Queiroz, Mega 
Explosão, Loja Modelo, 
Drogarias Bem Estar, WD 
Confecções, Mercado 
Gonçalves (Rua 26), Sa-
lão da Lita (Vila Esmeral-
da), Restaurante Rapidão, 
Casa da Botina (Rua 26), 
Teres e Cia (Rua 1), 13 de 
Maio Sapataria, Arteiros 
Country, HiperGotardo, 
Mercado JR (Acapulco), 
PH Confecções, Micro-
lins, União Agropecuária, 
Mercado ABC, CellMa-
nia (Shopping), Oba Oba 
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ainda da tempo 
de adquirir o 
seu passaporte 
no lote 
promocional

Center, Papelaria Ideias, 
Casa popular, Loja Dunitê, 
Loja Elotrokasa, BR Ma-
nia (Posto das Bandeiras), 
Acits, Calcário Tangará, 
Quitanda, Mercado San 
Diego, Tereré e Tereré, Su-
permercado Prudente, TV 
Band e Vieira Gás, além 
de pontos nas cidades da 
região. 

A Exposerra 2019 será 
de 5 a 8 de setembro e terá 

Jorge e Mateus (05/09), 
Naiara Azevedo (06/09), 
Yasmin Santos (06/09), 
Eduardo Costa (07/09) e 
Santti (07/09). Em todos 
os dias do evento terão as 
emocionantes disputas do 
rodeio, com a Equipe Re-
nato Souza. A final será 
no domingo (08/09), dia 
em que também terá o 
show de motocross frees-
tyle, com Joaninha.


