
Dia de apresentar Vera Cruz e receber os visitantes
Além dos pronunciamentos e do ato público, evento é de integração, turismo e compras no comércio loccal e nos prestadores de serviços

Carolina almeiDa
redacao@jornalarauto.com.br

DE PORTAS ABERTAS

02 ARAUTO, SEXTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2019ARAUTO, SEXTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2019 03

Em Sinimbu, no ano passado, evento movimentou economia em toda cidade
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“O comércio pode se preparar, vai estar 
tudo lotado”, diz comerciante de Sinimbu

Estas são palavras de quem viveu 
o Encontro das Trabalhadoras Ru-
rais no ano passado, em Sinimbu. O 
comerciante Jackson Rabuske, que 
também é vice-presidente da Cacis, 
a associação comercial de lá, disse 
ao Nosso Jornal que o Município se 
preparou para receber as milhares 
de pessoas, que costumam transitar 
por restaurantes, lancherias, lojas. 
“O comércio pode se preparar”, 
reitera ele, pois os visitantes cos-
tumam consumir, e bastante. Em 
Sinimbu, as agroindústrias monta-

ram espaços de venda e, segundo 
Rabuske, a movimentação foi além 
da quadra central, na praça, onde 
o evento transcorreu. Os visitantes 
querem conhecer a cidade, têm 
bastante tempo livre. “Vai estar 
tudo lotado”, frisou, referindo-se, 
especialmente, aos locais em que 
há venda de lanches rápidos e 
refeições. Rabuske, que possui um 
quiosque em Sinimbu, defronte à 
praça onde o encontro ocorreu ano 
passado, informa que só ali foram 
mais de 1,5 mil lanches vendidos.

O dia é de reflexão sobre 
os direitos das trabalhado-
ras rurais, mas também é de 
lazer, de turismo e de festa. 
Isso porque no fim da manhã 
desta sexta, após a abertura, 
os visitantes já terão tempo 
livre para circular pelo centro 
da cidade, o que motivou 
pedido especial ao comércio 
e aos restaurantes, lancherias, 
padarias, sorveterias: que 
mantenham as portas aber-
tas ao longo do horário de 
almoço, porque a tendência 
é lotar. No ginásio do Parque 
de Eventos, que concentra o 
evento, também haverá feira 
de artesanato e de agroindús-
trias vera-cruzenses, o que 
promete ser movimentado. À 
tarde, atrações culturais vão 
envolver os milhares de par-
ticipantes. Vai ter, logo após o 
almoço, o coral Vozes do An-

chieta, de Vera Cruz, 
além do grupo de 
danças alemãs 
Sterntanz, da 
Escola José 
Bonifácio. 
E tem mais: 
o  G r u p o 
Arauto vai 
presentear 
os visitantes 
e a comunidade 
local com show de 
Berenice Azambuja e Xirú 
Missioneiro, a partir das 14 
horas.

Junto ao evento, as enti-
dades rurais organizaram 
espaços para os produtores 
e agroindústrias venderem 
lanches. Os visitantes terão 
opções como cachorro-quen-
te, pastel, pizza, nega ma-
luca, rapadura, amendoim, 
melado, trufa, espetinho de 
frango e de salsichão, pasta de 
amendoim, ninho de abelha, 
peixe frito, bolinho, linguiça, 

cuca, lombo de 
porco, costela 

defumada, 
b a n h a , 
sa lame, 
salami-
to, cueca 
v i rada , 
m a s s a 

com car-
ne moída, 

r o c a m b o -
le, pães, bolos, 

bolachas, sucos, mel, 
schmier colonial, batata frita, 
picadinho de cuca e linguiça, 
além da feira de artesanato e 
flores.

eXPeCTaTiVa
Pelo centro da cidade, lan-

cherias, padarias e restauran-
tes devem estar preparados 
para receber o visitante. Há, 
inclusive, quem tenha 
enxergado o poten-
cial para investir. 
Enquanto Derni-
se Franke segue 
com o funciona-
mento normal de 
seu restaurante, 
o Tito’s, seu filho 
Rodrigo preparou 
equipe para servir 
almoço no salão an-
tigo da Comunidade 

Evangélica, com buffet a pre-
ço de R$ 15. A expectativa é 
de receber até 500 pessoas. Já 
Dernise aproveita para divul-
gar ao visitante o prato típico 
de Vera Cruz, o hackbraten 
(bolo de carne) a quem for 
no restaurante, na rua Tho-
maz Gonzaga. Assim como 
eles, outros estabelecimen-
tos do ramo da alimentação 
aguardam os visitantes com 
variedade no cardápio. No 
comércio de roupas, calçados 
e presentes, a expectativa não 
é diferente. Algumas lojas 
anunciaram que vão atender 
ao pedido da Acisa e dos 
organizadores, sem fechar ao 
meio-dia.

Os visitantes que desafiarão a previsão do tempo para percorrer o centro de Vera 
Cruz encontrarão a beleza da Praça José Bonifácio, no coração da cidade, cerca-
da por lojas e próxima de diversos pontos de alimentação, entre restaurantes, 
lancherias, padarias, sorveterias e cafeteria. Também poderão visualizar a Caixa 
D’Água, referência local, defronte à Prefeitura, as igrejas e pontos de visitação

PoTenCial loCal

A expectativa é grande para o presidente da Associação Co-
mercial, Industrial, Serviços e Agropecuária (Acisa), Ubirajara 
de Almeida. Com milhares de pessoas de outros municípios 
circulando por Vera Cruz na sexta-feira, o pedido da associa-
ção é para que o comércio e prestadores de serviços mante-
nham as portas abertas no horário do meio-dia, justamente 
pela expectativa de movimentação e aumento nas vendas 
em restaurantes, lancherias e lojas em geral. “Nossa grande 
expectativa é que esses municípios de fora consigam visuali-
zar que Vera Cruz tem uma grande capacidade comercial, tem 
produtos de preço bom e serviços gastronômicos de qualida-
de. Temos que valorizar nossos visitantes”, frisa ele, buscando 
ainda valorizar a presença das trabalhadoras rurais em Vera 
Cruz. “A expectativa da Acisa é mostrar que Vera Cruz tem um 
grande potencial logístico e de prestação de serviços”, reforça 
o dirigente.

emaTer
Apoiadora do evento, a Emater/RS-Ascar, que trabalha 
diretamente com as mulheres rurais, terá um espaço com 
distribuição de mais de 1,5 mil mudas de plantas bioativas e 
plantas não convencionais, antecipa a coordenadora local, 
Mirna Weber. Profissionais da Emater de toda região estarão 
no evento, que aguarda a vinda da diretora técnica Silvana 
Dalmás.


