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Sábado é dia de ir à 
roça e encher a sacola
Feira tem segunda edição neste fim de semana e vai reunir mais de 20 produtores 
que ofertarão verduras, sucos, lanches, artesanato e itens de agroindústrias
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TURISMO RURAL

Sistema de colha e pague fez sucesso na primeira edição e se repete neste sábado

DE MÃOS DADAS

Sábado é dia de ir para a 
Feira na Roça. Quem não teve 
a oportunidade de prestigiar 
a primeira edição, realizada 
no feriado do Dia do Tra-
balho, pode ir amanhã na 
propriedade do agricultor 
Sérgio Frantz, na Entrada da 
Rapadura, onde a segunda 
edição acontece, repleta de 
atrativos. O evento nasceu do 
desejo da Cooperativa Mista 
de Agricultores Familiares 
de Vera Cruz, a Coopervec, 
em atrair o público da cidade 
ao campo, fazendo com que 
os consumidores conheçam 
a origem dos alimentos que 
vão à mesa e possam valori-
zar a vivência do produtor 
rural. Ao fazer isso, fomenta 
o comércio com a feira de 
produtos montada no local, 
das 8h30min às 14 horas, além 
de outras atividades.

DIVERSIDADE
Serão pelo menos 20 pro-

dutores envolvidos, incluindo 
agroindústrias, grupos de 
mulheres rurais e cooperativa. 
Vai ter ervateira à disposição, 
basta levar a cuia, a bomba 
e a térmica. Para comprar, o 
consumidor terá suco natural, 
verduras variadas, produtos 

coloniais, rapaduras, embu-
tidos, lanches preparados 
pelas mulheres rurais, peixe 
frito, artesanato, cerveja arte-
sanal. Quem prestigiar, ainda 
mais com a família, poderá 
desfrutar de espaço para pi-
quenique, passeio de carroça 
- que foi o xodó da criançada 
na primeira edição, além de 
ter contato com pequenos 
animais. 

Meriélen Kist é uma das 
produtoras que vai participar 
da Feira na Roça. O sabor 
único dos seus tomates grape 
(que se diferenciam do tomate 
cereja por terem o formato 
mais comprido, ovalado) 
cultivados na propriedade 
em Ferraz prometem fazer 
sucesso. Além de divulgar o 
que Vera Cruz produz, é o 
reconhecimento da qualida-
de e procedência, atesta ela, 
por isso a expectativa é das 
melhores.

COLHEITA NA HORA
Outra sensação da feira 

anterior e que vai se repetir 
é o sistema de colheita dire-
tamente na horta, para quem 
quiser ter o gostinho de per-
correr os canteiros e selecio-
nar as verduras como alface, 
repolho, temperos e outras 
variedades na propriedade de 
Sérgio Frantz. Paga por aquilo 

A programação da Feira da 
Roça é uma parceria da Coo-
pervec, Sicredi, Emater, STR, 
Prefeitura, Acisa, Ajevec, APL, 
Sebrae e Elizandra Ferreira,  
iniciará às 8h30min e vai até 
14 horas. Novamente, será 
na propriedade de Sérgio 
Frantz, na Entrada da Rapa-
dura, interior de Vera Cruz.

que selecionar e colher. 
Os primeiros visitantes da 

Feira na Roça irão receber 
pacotes de erva mate e sa-
colas retornáveis, essas, con-
feccionadas pelo Grupo As 
Marias. O vice-presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Vera Cruz, Cristian 
Wagner, completa que “um 
evento deste porte mostra que 
a agricultura familiar tem um 
potencial enorme na produ-
ção de alimentos e segurança 
alimentar. A expectativa, além 
de boas vendas, é aproximar 
cada vez mais o consumidor 
do produto de qualidade, 
além da relação de respeito 
e carinho, criar espaços de 
troca de experiências. O even-
to mostra aos jovens que o 
campo é, sim, espaço de vida 
e geração de renda, podendo 
ter perspectivas muito boas”.

MUITAS perguntas e poucas respostas neste final de ano 
e véspera do início de novos governos, aqui e lá. Sendo bem 
bairrista, cá na região persiste a dúvida de qual será o destino 
da RSC-287. Já se sabe que o governador Sartori, limpando 
as gavetas, nenhuma decisão mais tomará para concessão da 
estrada e o sonhado projeto de duplicação. Estará tudo nas 
mãos de Eduardo Leite, que assumirá o Piratini na virada do 
ano. Sua primeira preocupação será com o caixa do Tesouro, 
eis que o funcionalismo estará cobrando as promessas de 
campanha. Há indícios de que a continuidade das atuais alí-
quotas do ICMS estaria garantida pelos próximos dois anos. 
Em relação ao pleito regional da 287, quanto tempo vai levar 
para tomar pé da saturação que se encontra a rodovia e tomar 
alguma decisão saneadora? Da mesma forma, como fica a 
situação da municipalização da estrada da Linha Henrique 
d’Ávila? Depois de mais de duas décadas de espera, será que 
agora vai?

NOVOS tempos, mas velhas práticas políticas resistem. O 
multi investigado senador Renan Calheiros é que se tornou o 
“líder” da velha guarda política e organiza nos subterrâneos 
de Brasília, movimentos para acabar com a Lava Jato, Sérgio 
Moro e quem mais ouse combater os privilégios da nobreza. 
Nas redes sociais, o contestado senador não tem deixado 
por meias palavras. Está disposto a neutralizar uma a uma as 
medidas anunciadas pelo futuro ministro da Justiça. Apoio é 
que não está faltando. Dezenas de políticos, na iminência de 
perder o foro privilegiado, estão articulando uma resistência 
e na contrapartida apoiarão Calheiros para alcançar a presi-
dência do Senado. A razão é simples. Na Presidência da Casa, 
o polêmico senador promete “amenizar” e até protelar inde-
finidamente as propostas de Sérgio Moro. A influência dele 
se estende também por sobre a Câmara dos Deputados, onde 
igualmente dezenas de Excelências estão sob investigação.

DE fato, tem engravatado que vai ter saudade da “dolce 
vitta” palaciana. Ministro de Michel Temer, o falastrão Carlos 
Marun, que anda meio esmaecido ultimamente, não se fez 
de rogado quando em recente viagem a Nova Iorque solicitou 
que o consulado brasileiro deixasse a sua disposição carro 
oficial com motorista. Mas suas andanças pela cosmopolita 
metrópole não tinham finalidade oficial. Usou e abusou da 
mordomia para passeios pelos principais pontos turísticos da 
cidade. É o mesmo que numa desfaçatez inominável disse 
que o efeito cascata dos 16% sancionados por Temer recen-
temente “é apenas cascata”. Bem típico dos políticos da velha 
guarda. Não tem escrúpulos e acham normal debitar tudo na 
conta do povo. No Brasil, e fora dele, são centenas de carrões 
oficiais com motorista servindo os privilégios da nobreza, 
muito além das “missões oficiais”. Isso, quando ainda não 
requisitam jatinhos para não ter que enfrentar a indignação 
da turba nos aeroportos.

POIS foi o que aconteceu com o ministro do STF, Ricardo 
Lewandowski esta semana e o vídeo viralizou nas redes 
sociais. Num voo entre São Paulo e Brasília, um passagei-
ro, advogado causou constrangimento ao declarar que o 
“Supremo é uma vergonha”. Não é agradável ouvir isso dito 
em um recinto público, concorde-se. O Ministro, sentindo-se 
injuriado, acionou um oficial da Polícia Federal, eis que tinha 
dado voz de prisão ao passageiro provocador. Um excesso 
não pode ser remediado com outro excesso. O Ministro agiu 
como nos tempos de coturno, na base do “sabe com quem 
está falando”? Além disso, o episódio só deixou mais um 
arranhão na imagem da Suprema Corte, que à noite teve 
projetado em sua fachada, a palavra “Vergonha”. A Polícia 
Federal não prendeu o passageiro. Apenas o conduziu para 
depor e dar sua versão dos fatos. Só perdeu o voo. Liberdade 
constitucional de expressão? Pergunte ao ministro, guardião 
da Constituição.


