
Sábado para conhecer o campo
2ª edição da Feira na Roça reuniu cerca de 400 pessoas, em dia dedicado a vivenciar as práticas do meio rural
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Feira na Roça oportunizou venda de produtos da agricultura familiar direto na propriedade

Simone e Elisandro puderam colher itens direto da horta

Passeio de carroça foi um dos atrativos do sábado

Laura Sehnem pegou um coelho vivo na mão pela primeira vez
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no interior de vera cruz
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Com o intuito de valorizar o 
produtor local e de oportuni-
zar que famílias conheçam as 
práticas do dia a dia no campo, 
foi realizada no último sábado 
a segunda edição da Feira na 
Roça. E, novamente, o evento 
foi de sucesso. Segundo os 
organizadores, cerca de 400 
pessoas passaram pela pro-
priedade de Sérgio Frantz, na 
Entrada da Rapadura. Mais do 
que aproveitar para adquirir os 
produtos oriundos da agricul-
tura familiar, o momento foi 
de visitar os animais, passear 
de carroça e colher verduras e 
hortaliças direto da horta.

Elisandro Jochims e Si-
mone Heming, de Sinimbu, 
aprovaram. O casal mora em 
Linha São João, a cerca de 30 
quilômetros de Vera Cruz. 
Mas a distância não foi entra-
ve para prestigiar o evento. 
Afinal, eles prezam por uma 
alimentação mais saudável. 
“A gente enxerga que hoje os 
produtos orgânicos são uma 
tendência e priorizamos isso”, 
frisa Elisandro, que junto com 
a esposa pôde colher os pro-
dutos que gostaria de levar. 
“É uma proposta diferente, 
de trazer as pessoas até a 
roça. As crianças, que muitas 
vezes não sabem de onde vêm 
os produtos, são as que mais 
gostam”, acrescenta Simone.

Aliás, as crianças se en-
cantaram mesmo foi com 
os animais. Os coelhos e os 
pintinhos foram o xodó da 
garotada. Laura Sehnem pe-

gou o símbolo da Páscoa, em 
formato vivo, pela primeira 
vez. Adorou. “Eu queria ter 
um em casa, mas eu tenho 
minha cachorra, a Kiki, e ela ia 
ficar com muito ciúme”, conta 
a menina, com um filhotinho 
de coelho no colo.

Mais do que a interação 
entre agricultores, público e 
crianças, a Feira na Roça foi 
oportunidade para o fomento 
dos negócios. Todos os expo-
sitores, frisa a organização, 
saíram satisfeitos. Teve quem, 
já durante a manhã, precisou 
reforçar os estoques pelo vo-
lume alto em vendas. E essa 
aprovação da comunidade 
confirma a terceira edição do 
evento: será no Dia do Tra-
balho, em 1º de maio do ano 
que vem. E vem novidades, 
adiantam os produtores.

Durante a manhã de sábado, ainda, o Grupo das Marias e 
a Cooperativa Sicredi realizaram o lançamento da sacola 
retornável, confeccionada a partir de banners. Diversos 
visitantes da Feira da Roça puderam levar uma para casa.

· PALESTRA
Na quarta-feira, dia 12, a 
partir das 20 horas, no Clube 
Vera Cruz, Humberto Cos-
ta palestra sobre “Compra 
Remunerada Inteligente: 
fidelidade do cliente ao 
comércio”. A entrada é fran-
ca e a abordagem vem ao 
encontro dos lojistas, ainda 
mais nesta época de vendas 
de fim de ano.

AGENDA

BAILES E FESTAS

· CONFRATERNIZAÇÃO
A Associação dos Servidores 
Municipais de Vera Cruz in-
forma que a confraterniza-
ção de fim de ano será rea-
lizada na sexta-feira, dia 14 
de dezembro, no salão dos 
espelhos da Comunidade 
Santa Teresa. Os associados 
devem retirar o convite para 
a festa no RH da Prefeitura, 
com Ângela ou Ieda.

· SOCIEDADES I
Os presidentes das Socie-
dades Primavera Augusto 
Vitória, Sempre Avante, Bo-
lão União e Victória de Vera 
Cruz avisam os sócios que 
vão participar de encontro 
domingo, no Salão Kussler. 
Ônibus às 12h30min de Vera 
Cruz, passando pela Cipria-
no, fim da linha, Nacional, 
Linha Número Um, Caixa 
D’Água, Praça Tia Elídia, até 
a festa.

· SOCIEDADES II
A Sociedade Bolão União, 
de Dona Josefa, com sede 
no Nacional, promove en-
contro de Sociedades no dia 
23 de dezembro. A recepção 
será às 13h30min e o início 
da reunião dançante às 15 
horas, com animação da 
banda Acordes de Ouro. 
Haverá surpresa para as 
crianças. As Sociedades que 
não receberam convite, 
considerem-se convidadas.

· SOCIEDADES III
A Sociedade de Damas Rosa 
Branca realiza no dia 16 
de dezembro o encontro 
de sociedades, no salão 
Kussler, em Linha Sítio, com 
recepção às sociedades, 
copa e cozinha.  Início às 
13h30min, com animação 
da banda Boa Vista. A dire-
toria convida a comunidade 
em geral para prestigiar e 
desde já agradece a pre-
sença.


