
Nas bolachas, o empreendedorismo
Moradora do Bom Jesus decidiu usar vale-compras para adquirir equipamento que auxilia no preparo de doces a serem vendidos
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Em casa, Marleidi Back, de 46 anos, começou a preparar bolachas de Natal e amanteigadas

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

MAIS BOLACHAS DE NATAL

APLICANDO BEM O PRESENTE

Apresentações musicais atraem 1,5 mil pessoas para o Natal da FelizCidade
DOMINgO NA PRAçA

GERAL 05ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2018

Four Melody encerrou as apresentações com músicas natalinas
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O fim de semana foi de 
muita música durante a pro-
gramação do Natal da Fe-
lizCidade. No sábado, dia 
15, em virtude da chuva, as 
atrações foram canceladas. Já 
no domingo, dia 16, teve Fe-
lizCidade de Natal e Parada 
de Natal com Four Melody, 
na Praça José Bonifácio. 

Assim como nos demais 
dias da semana, não pode-
riam faltar os personagens 
vivos que interagem com a 
criançada na Vila do Noel. A 
Casa do Papai Noel também 
esteve aberta para visitação.

Segundo o secretário de 
Cultura e Turismo, Marcelo 
Henrique de Carvalho, a 
avaliação dos eventos foi 
positiva. “O FelizCidade na 
Praça é um evento que está 
bem consolidado. O público 
compareceu e prestigiou”, 
sublinha.

 Ao longo do domingo, cer-
ca de 1,5 mil pessoas circula-
ram pela praça. “As atrações 
foram um ponto positivo. 
Tanto o pessoal das oficinas 
de música da Cultura quan-
to o grupo Naquele Pique e 
Four Melody [que encerrou a 

noite com canções natalinas] 
foram legais e atraíram o 
público”, comemora.

PROGRAMAÇÃO
A programação natalina 

segue até o dia 23. Nesta ter-
ça-feira, dia 18, tem Orques-
tra de Brinquedos, a partir 
das 19h30min, na praça. Na 
quarta-feira, dia 19, acontece 
apresentação das oficinas de 
música da Secretaria de Cul-
tura e da Banda Municipal 
de Vera Cruz e Mostra Cul-
tural de Natal, na Praça, às 
19h30min. Na quinta, dia 20, 
a partir das 20h30min, tem 

espetáculo das oficinas de 
dança da Cultura com a Jef’s 

Studio de Dança, também na 
Praça.

É no bairro Bom Jesus, em 
uma casa da Travessa Profes-
sor Antônio Baltazar Englert, 
que uma santa-cruzense dá 
os primeiros passos do em-
preendedorismo. Não é a ati-
vidade que sustenta a família, 
mas que ajuda – e muito – nos 
momentos de aperto. Receita 
herdada da mãe, Marleidi 
Back, de 46 anos, decidiu 
começar a produzir bolachas 
para vender. Mas para isso 
precisava de equipamentos, 
uma máquina pelo menos. 
Foi quando começou a insis-
tir, quase todos os dias, em 
participar da distribuição 
de presentes da Arauto FM. 
Ouvinte assídua da 95,7, há 
cerca de um mês ela ganhou 
um vale-compras de R$ 111 
das Lojas Afubra, em um pro-
grama da emissora. Poderia 
comprar o que quisesse na 
loja do bairro Arroio Grande. 
Decidiu, então, alimentar o 
seu sonho.

O valor recebido não foi 
suficiente para o pagamento 
total da máqui-
na, que custa 
R$ 224, mas ser-
viu para uma 
boa entrada. 
O restante, diz 
ela, parcelou. 
Irá pagar com a 
renda que con-
segue tirar da 
produção. E os primeiros dias 
já foram fartos de comercia-
lização. Amigos, vizinhos, 

conhecidos, todo mundo está 
em busca das bolachas da 
Marleidi. Cerca de 50 pacotes, 
cada um com uma média de 
20 bolachas, já foram ven-
didos. São duas variedades: 
uma amanteigada, outra de 
Natal. Cada pacote tem 250 
gramas e sai por R$ 5.

Preocupada com a qualida-
de do que entrega, Marleidi 
faz a compra de manteiga na 
Feira. “É para dar um sabor 
mais caseiro, um diferencial”, 
observa a santa-cruzense, 
que usa as noites e os fins 
de semana para a produção. 
Nos demais dias, depois de 
seis meses desempregada, 
ela cuida de uma idosa, que 
está acamada. Com capacita-
ção neste serviço, ela divide 
as tarefas em busca de mais 
renda para a família.

PARA AGRADECER
O PRESENTE
Na manhã da última terça-

feira, dia 11, Marleidi separou 
alguns minutos do dia para 
visitar o estúdio da Arauto 
FM em Santa Cruz do Sul. 
Com ela, levou dois paco-
tes de bolacha, produzidas 

com o auxílio 
da máquina ad-
quirida com o 
vale-compras 
r e c e b i d o  h á 
poucos dias. 
Para faturar o 
presente, ela fi-
cou de ouvido 
colado na rádio 

e anotou o nome de 10 músi-
cas que tocaram no programa 
“As onze na Arauto”, no ar 

A Marleidi faz bolachas de Natal. Esta turma 
aí do lado, a da Juventude Evangélica de 
Linha Andréas (JELA), também. Mas não 
como uma segunda fonte de renda, e 
sim para presentear famílias no Natal. No 
domingo, dia 9, cerca de 40 voluntários se 
dedicaram ao preparo das bolachas, que 
serão distribuídas no dia 22 para cerca de 
300 famílias na região de Ponte Andréas, 
Dona Josefa, Alto Dona Josefa, Sete de Junho 
e Entrada da Rapadura. Além das bolachas, 
serão entregues brinquedos novos e usados 
às crianças. Se alguém ainda quiser fazer doações, basta procurar os integrantes do 
JELA e contribuir para um Natal de mais solidariedade.
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Quer experimentar as 
bolachas confeccionadas 

pela Marleidi Back? 
Contate com ela 

pelo telefone
(51) 99875-3285

de segunda a sexta-feira, das 
11 horas ao meio-dia. Ela não 
conseguiu acertar o nome de 
uma música, por isso recebeu 

R$ 111 em vale-compras. 
Para cada acerto, são R$ 11, 
em alusão ao nome do pro-
grama. A entrega dos pacotes 

de bolacha aos comunicado-
res Maiquel Thessing e Cátia 
Kist, conta Marleidi, foi uma 
forma de agradecer o mimo.


