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Agroindústrias dão 
sabor à Feirasol

PROVE AS 
DELÍCIAS

O secretário municipal 
da Agricultura, Lênio 
Trevisan, e o vice-pre-
sidente do Sindicato 
dos Trabalhadores 
Agricultores Familiares, 
Gerson Morsch, inte-
grantes da organização 
da feira, explicam que 
nove agroindústrias 
familiares estarão no 
pavilhão da agroindús-
tria familiar, que tem 
o apoio da Secretaria 
do Desenvolvimento 
Rural, Pesca e Coopera-
tivismo do RS. Além de 
venda, haverá espaço 
para experimentar as 
delícias feitas pelos 
agricultores. 

Vale do Sol tem na produção 
agrícola a mola propulsora 
da economia, e essa caracte-
rística será valorizada na 7ª 
Feira Comercial, Industrial e 
Agropecuária, a Feirasol, já na 
entrada do parque. O pavilhão 
das agroindústrias familiares foi 
anunciado como um dos dife-
renciais desta feira. Para quem 
chega, é uma verdadeira vitrine 
de produtos coloniais que atiça 
a vontade de experimentar, e 
para quem sai da feira, pode 
encher a sacola e apreciar em 
casa. Opções não faltarão.

Os sabores de Vale do Sol vão 
estar lá com quatro agroindús-
trias. Armindo Kumm inaugurou 
há três anos sua agroindústria 
de peixes e vai ofertar na Fei-
rasol filés de carpa e tilápia, 
bolinho de peixe, empanados 
e peixes inteiros. Kumm comer-
cializa seus produtos dentro do 
município e a Feirasol será a 
primeira feira maior que tem a 
oportunidade de participar. “Vai 
ser uma propaganda”, prevê. 
Loivo Bencke, que administra 
a Associação Sabores do Vale, 
conta que vai ter um mix de pro-

dutos à disposição do visitante. 
As 24 famílias que formam a 
agroindústria fornecem ma-
téria-prima para 24 produtos, 
entre conservas salgadas, com-
potas e geleias. “Começamos 
quando teve a última edição da 
Feirasol e hoje já participamos 
de feiras em todo Estado, com 
vendas que chegam a 70 mu-
nicípios gaúchos”, conta Loivo, 

salientando que o pepino em 
conserva é o carro-chefe, mas 
a agroindústria traz novidades, 
como o quiabo, com produção 
própria, que muitos desconhe-
cem nesta região.

Enquanto Paulo Kirsch vai 
comercializar na feira as con-
servas de ovos de codorna, 
Vera Sehn deve levar mais de 
20 itens, entre conservas, doces 

em calda, geleia e schmier para 
a Feirasol. A Delícia Serrana pro-
duz quase toda matéria-prima 
na propriedade e Vera se orgu-
lha disso. Parou com a produção 
de tabaco há oito anos, antes de 
abrir a agroindústria, e investiu 
no segmento que deu certo. 
“Eu quero qualidade e quero 
saber o que estou colocando 
nos vidros”, arremata Vera. 


