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2ª Feira na Roça já tem 
data: 8 de dezembro
Iniciativa criada para aproximar público da cidade ao cultivo no campo quer 
fortalecer o turismo rural, valorizar a produção agrícola e a diversificação
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CIDADE RUMA AO CAMPO

Na primeira edição, em 1º de maio,  cerca de 150 pessoas prestigiaram programação

SACOLAS DE BANNER

A primeira edição da Feira 
na Roça, realizada em maio 
como uma experiência das 
entidades rurais e de classe, 
cooperativas e Poder Públi-
co, para estimular o contato 
da população urbana com 
a rotina rural teve tamanho 
sucesso que 2018 não pode-
ria acabar sem uma segunda 
edição. Vai ter colha e pague 
na horta, passeio de carroça 
e contato com animais, ban-
cas com frutas, verduras e 
produtos de agroindústrias, 
artesanato, lanches, mateada 
e até Papai Noel, às 11 horas, 
para alegrar as famílias e 
colocá-las no clima da fes-
ta cristã que se aproxima. 

Tudo isso será novamente 
na propriedade do produtor 
Sérgio Frantz, na Entrada da 
Rapadura, dia 8 de dezem-
bro, coincidência ou não, Dia 
da Família. A programação, 
parceria da Coopervec, Sicre-
di, Emater, STR, Prefeitura, 
Acisa, Ajevec, APL, Sebrae, 
Elizandra Ferreira, iniciará 
às 8h30min e vai até 14 horas.

Segundo o analista de 
programas sociais da Sicre-
di, Jeferson Klunk, um dos 
idealizadores, o evento foi 
criado para atrair o público 
da cidade para o interior, 
já que consome o produto 
mas desconhece sua origem, 
forma de cultivo e tem pou-
ca vivência com o ambiente 
rural. Experiência valorizada 
também às crianças, frisa ele, 

relembrando o sucesso que o 
passeio de carroça, por exem-
plo, fez na primeira edição.

TURISMO RURAL
Eis um dos objetivos do 

evento, realçou Klunk: pro-
piciar o turismo rural, fazer 
com que as famílias presti-
giem e valorizem os encantos 
do interior. Para 2019, é uma 
ideia a ser fortalecida entre os 
parceiros, e a Feira na Roça 
deve ser um aliado, tornan-
do-se atividade itinerante, 
em outras propriedades. “Na 
primeira edição, a comunida-
de valorizou a iniciativa e os 
produtores. Foi além das ex-
pectativas”, frisou o produtor 
Sérgio Frantz, que abriu as 
portas de sua propriedade no 
feriado do Dia do Trabalho e 
atraiu cerca de 150 pessoas. 
Fica a expectativa para o dia 
8 de dezembro.

Durante a Feira na Roça 
também vai ocorrer o lança-
mento do projeto das sacolas 
retornáveis confeccionadas 
a partir de banners, feitas 
pelas participantes do Sopão 
das Marias com o apoio da 
cooperativa Sicredi. Com as 
sacolas, estimula-se a redu-
ção do uso de plástico nas 
compras e a reciclagem.Na semana passada, organizadores ultimaram preparativos
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Poesia e educação 
Educar pelo poético é uma maneira de instigar o ser 

humano a se perceber como ser de possibilidades, inserido 
num contexto social e aberto ao aprendizado e à criação. 
A educação poética auxilia o ser humano a desdobrar-se 
implicado pelo seu senso crítico e estético em um processo 
de  permanente desenvolvimento e na própria vida. 

Na ausência da poética na educação, os fatos e as infor-
mações perdem seu contexto e tornam-se entidades fixadas 
em uma espécie de imobilidade da abstração. Não existe 
poética de um lado e vida do outro. Neste sentido, a educa-
ção poética é configuração de diferenças, produzidas em nós 
mesmos, de um si mesmo que nunca é de todo ele mesmo.  

O devir aponta a possibilidade de o próprio passado 
repetir-se, já que na dinâmica das trajetórias, as novidades 
podem reproduzir um estado normalizado ou memorizado, 
cabendo um diálogo necessário com os saberes preexisten-
tes, colocar-se na escuta poética. Por obra da educação poé-
tica, surge a necessidade de uma escuta poética da natureza, 
ou seja, deixar-se tocar pelas falas e os dizeres do mundo, do 
aberto no qual estamos originariamente inseridos.

Ao escutar poeticamente a natureza, o ser humano se 
aproxima da poesia ao interagir com a repetição, com o 
enigma, com o segredo, fazendo de tudo isso, inclusive, 
condição de acesso ao saber.  Os saberes não se transmitem 
à reflexão solitária e isolada, mas é experimentada na es-
cuta, no diálogo. 

O homem desaprendeu sobre o simples, porque aquilo 
que é simples carece de longo tempo para crescer e amadu-
recer, escondido que está naquilo que não aparece e que se 
reveste do mesmo. Quanto mais nossa capacidade de escutar 
os “entes-envolventes” se amplia, quanto mais nossa capaci-
dade de a eles se abrir e deles cuidar, tanto mais estaremos 
abertos à própria existência, a linguagem. 

 Podemos dizer que a poesia educa os sentidos, leva 
ao imaginário e, também, torna o sujeito mais aberto em di-
reção a si mesmo e aos outros. Por esta perspectiva, o mundo 
se desdobra, pois quanto mais mundo, mais impregnados 
de outros e da possibilidade de se deixar tocar pelo simples, 
mitigado pela mesmice e pelo fardo do velamento.

Encontro trata de como
agir em uma emergência

APRENDENDO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS
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Mulheres conheceram trabalho do Corpo de Bombeiros

Na quinta-feira, dia 22 de novembro, o Grupo Mulheres 
em Ação, coordenado pela vereadora Maria de Fátima 
Gomes dos Santos, realizou o quinto encontro deste ano, 
na residência de Solange Vargas, no bairro Arco-Íris. Quem 
participou foi o bombeiro Fábio Garske Madrid, do Corpo 
de Bombeiros Misto de Vera Cruz, que explicou sobre os 
primeiros socorros, os equipamentos e como agir em casos 
de queimaduras, afogamentos, acidentes, hemorragias, 
fraturas e engasgamento. As participantes puderam tirar 
dúvidas e passaram a ter entendimento de situações de 
emergência vivenciadas por elas antes. 


