
10 11GERAL ARAUTO    TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2019

Gastronomia para experimentar e degustar os sabores de Vera Cruz
Quem passou pela Feira 

da Produção pôde sentir o 
cheiro delicioso vindo dos 
estandes das agroindústrias. 
Mais uma vez, a gastro-
nomia foi um dos pontos 
altos do evento e mostrou 
a diversidade de preparos 
que os produtores vera-cru-
zenses tem a oferecer. Para 
o lanche, cuca, rocambole, 
torta e bolo foram algumas 
das opções escolhidas pelos 
visitantes. Para saborear, 
teve também porções de 
peixe, regado a muito limão, 
e polenta frita, pratos com 
linguiça, salame e queijo 
picados, xis campeiro, pastel 
e pizza, entre tantas outras 
delícias. Para acompanhar, 
suco natural, licores, cerveja 
e chope artesanal foram a 
pedida.

No sábado, dia 8, ao meio-
dia, João e Daiane Simon, João e Daiane almoçaram com os filhos na Feira Público também provou o chope e a cerveja artesanal

Feira da Produção reúne 
cerca de 30 mil pessoas

Atrações para a criançada

Cerca de 30 mil pessoas circularam pelo Parque de Eventos nos três dias de feira
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Foram três dias de festa, 
cerca de 60 horas, mais 
de 120 expositores e 

em torno de 30 mil pessoas. 
Esses são os números re-
velados pela 10ª Feira da 
Produção. O presidente da 
Feira, secretário de Desen-
volvimento Rural e de Obras, 
Gilson Becker, comemora o 
resultado. “A avaliação dessa 
edição é muito positiva, supe-
rou nossas expectativas em 
termos de adesão do público 
e participação dos exposito-
res”, afirma. 

A mudança de local, para 
o Parque Municipal de Even-
tos, foi uma das novidades da 
feira deste ano e gerou expec-
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tativa para os organizadores 
quanto à adesão do público. 
Para Becker, a novidade foi 
bem recebida. “Trazendo a 
feira para cá, evitamos todo 
o transtorno de deslocamen-
to que se tinha no centro 
da cidade, além de ser um 
local cercado, seguro e mais 
amplo”, explica. Ele ressalta, 
ainda, que a presença cons-
tante da Brigada Militar no 
parque tornou o local mais 
seguro para os visitantes.

A feira, que teve início na 
sexta-feira, dia 7, e foi até o 
domingo, 9, contou com inú-
meras atrações como shows, 
delícias gastronômicas, expo-
sição do comércio e parque de 
diversão. Além disso, o espa-
ço acolhedor e bem decorado 
foi um convite ao público.

Em novo local, no Parque Municipal de Eventos, festa ofertou diversas atrações aos visitantes, dentre elas shows, 
apresentações de dança, gastronomia das agroindústrias locais e exposição de comércio e artesanato

Marília e Rafaela se divertiram na cama elástica

A Feira da Produção tam-
bém foi local para reunir as 
famílias. Se viu por lá mui-
tas crianças acompanhadas 
dos pais, algumas também 
com os avós e tios. A grande 
atração para a criançada foi 
o parque de diversão, que 
contou com tobogã inflável, 
cama elástica, carrossel, entre 
outros brinquedos. 

Enquanto as crianças se di-
vertiam, os pais, muitos com 

chimarrão na mão, acom-
panhavam a brincadeira de 
perto. Marcia Adriana Ziebell 
e Ismael Bastos Gomes le-
varam as pequenas Rafaela, 
cinco anos, e Marília, de um 
ano e 10 meses, para brin-
car na cama elástica e não 
seguraram o sorriso ao ver 
as meninas contentes. “A 
gente chegou por volta das 10 
horas, para passar o dia, e já 
almoçamos por aqui. Agora 

[domingo], elas vão poder se 
divertir até cansarem”, conta 
Ismael.

Dentre as atrações, a feira 
também teve teatro infantil 
e apresentações de dança. 
Na sexta-feira, dia 7, muitas 
escolas visitaram o parque, 
dentre elas a Jacob Blész, que 
apresentou uma paródia da 
música Trem-bala, de Ana 
Vilela, em homenagem ao 
aniversário de Vera Cruz.

acompanhados dos filhos 
Bernardo e Manuele, esco-
lheram a feira como local 
de almoço. A família, de 
Santa Cruz do Sul, optou 
pelo peixe e pela polenta 
frita. “É a segunda vez que 
prestigiamos a feira. Viemos 
passear com as crianças e já 

aproveitamos para almoçar 
por aqui”, conta Daiane. Já 
o casal Leocádia e Gilber-
to Rech e o filho Eduardo 
complementaram o mesmo 
cardápio com uma porção 
de linguiça, frios e pepino 
picados. “Nós pegamos op-
ções diferentes de preparos 

para provar um pouquinho 
de tudo o que tem por aqui”, 
conta Leocádia.

No ramo de bebidas, o 
ponto alto de vendas de 
chope e cerveja artesanal foi 
durante os shows, principal-
mente no domingo. A todo 
instante, os produtores ser-

viam os copos com bebidas 
aos visitantes. 

Durante a Feira da Pro-
dução, teve quem optou por 
não consumir as delícias no 
local, mas garantir um pro-
duto para o lanche em casa. 
A rapadura e o melado fo-
ram  algumas dessas opções.

Local para fazer negócios e movimentar vendas

Estandes foram instalados dentro e fora do ginásio 

A mudança da Feira da 
Produção para o Parque de 
Eventos foi um ponto positivo 
para o comércio. Os estandes 
ganharam mais visibilidade 
e foram melhor organizados 
pelo parque. Nesta edição 
da feira, as exposições foram 
instaladas dentro e fora do 
Ginásio Poliesportivo, tendo 
maior aproveitamento do 
espaço. 

Na avaliação dos comer-

ciantes, nos horários em que 
havia atrações musicais na 
feira, o movimento nos estan-
des foi maior. “Nos períodos 
em que aconteceram os shows, 
no final da tarde e à noite, 
foram muito bons para as ven-
das”, conta Josiane Erdmann, 
proprietária de uma loja de 
vestuário feminino.

Para Adriano Elwanger, 
empresário que trabalha em 
uma loja de presentes, arti-

gos e bazar, a sexta-feira e o 
domingo foram dias de mo-
vimento. “É uma pena que 
choveu, principalmente no sá-
bado, se não mais gente viria à 
feira”, explica. Quem também 
lamentou o mau tempo foi o 
empresário Irineu Ponciano. 
“É uma pena que choveu, mas 
com certeza, hoje é o dia de 
mais movimento por aqui”, 
avalia o proprietário de uma 
vidraçaria.  


