
A feira mais deliciosa inicia hoje
Na 10ª edição, evento continua a valorizar sua proposta original: a de divulgar a produção das agroindústrias locais
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Desde que surgiu a 1ª Feira da 
Produção, em junho de 2009, o 
foco do evento esteve em valorizar 
as potencialidades vera-cruzen-
ses e divulgar as tantas delícias 
produzidas pelas agroindústrias 
locais. Uma década depois, o 
evento cresceu, tomou outras 
proporções, e neste ano, de hoje 
a domingo, vai reunir mais de 
120 expositores dentro e fora do 
ginásio do Parque de Eventos, 
no bairro Araçá. Vai ter comércio 
do mais variado - com roupas, 
acessórios, calçados, brinquedos, 
artigos de decoração e muito mais 
-, artesanato, empresas locais e de 
diversas regiões do Rio Grande do 
Sul. Mas a essência do evento não 
foi esquecida. 

Serão 26 expositores na área 
voltada às agroindústrias. As 
delícias prometem atrair pelo 
olho, pelo aroma e pelo paladar. 

A gula está permitida. Produtos 
coloniais dos mais variados serão 
comercializados ao longo dos 
três dias de programação. Cuca, 
linguiça, torta, pastel, cerveja, 
embutidos, peixes, derivados da 
cana-de-açúcar. Vai ter para todos 
os gostos. Se quem participa todos 
os anos faz questão de voltar, para 
quem faz sua estreia no evento, 
as expectativas estão redobradas.

É o caso de Gilson Rutsatz, que 
vai pela primeira vez participar da 
Feira da Produção. Na sua agroin-
dústria de melado, rapadura e 
açúcar mascavo na Travessa Rio 
Pardinho, legalizada há um ano, 
Gilson se prepara há duas sema-
nas com os produtos que vai levar 
ao evento. A expectativa é vender 
200 rapaduras e 300 quilos de me-
lado, sem contar na divulgação de 
sua marca para os vera-cruzenses 
e visitantes de toda região.

Gilson Rutsatz fará 
sua estreia na Feira da 
Produção. Há duas
semanas ele prepara 
as delícias que vai
vender no evento


