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Animações musicais para ninguém ficar parado

Na 10ª Feira da Produção 
não faltou animação, diver-
são, muita dança e atrações 
musicais. Durante os três 
dias de festa, quem passou 
pelo Parque Municipal de 
Eventos pôde prestigiar os 
shows de bandas reconheci-
das na região e nacionalmen-
te. As atrações foram um 
presente do Grupo Arauto, 
em parceria com o Executivo 
Municipal, para o público. 

 Na primeira noite de 
festa, dia 7, que marcou o 
aniversário do município, 
o Tchê Garotos deu início 
às apresentações no palco 
central. Na sequência, foi a 
vez da Banda Magia animar 
o público e colocar os casais 
para dançar. 

Quem não foi ao Baile 
do Município e estendeu a 
visita na Feira da Produção 
até a noite, no sábado, dia 
8, curtiu o show de Junior e 
Maicon. Às 20 horas a dupla 
subiu ao palco, encerrando 
os festejos no segundo dia 
de evento.  No domingo, Brilha Som cantou seus maiores sucessos Anjos do Hanngar encerrou a festa na Feira da Produção

O domingo, dia 9, foi de 
encerramento da feira, mas 
também de muita música e 
agito. Brilha Som foi o pri-
meiro a animar o público, 
que compareceu em peso no 
último dia de evento. Muita 
gente cantou e relembrou 
um dos maiores sucessos 
da banda, “Querida amiga”.  
Era quase 18 horas, quando 
a banda Anjos do Hanngar 
iniciou sua apresentação, 
embalando a todos com seu 

estilo musical, que mescla 
pop, rock, blues e folk.  

A cada atração que se 
apresentou no palco da feira, 
o público dançou e se diver-
tiu. A grande concentração 
de pessoas, principalmente 
no domingo, emocionou o 
prefeito de Vera Cruz, Gui-
do Hoff. “Não há maior ale-
gria no coração do prefeito 
do que ver vocês todos aqui 
prestigiando essa festa”, 
disse, emocionado.

Terceira idade prestigia primeiro dia de feira e esbanja animação

A sexta-feira à tarde, dia 7, 
foi marcada pela presença da 
maturidade ativa na Feira da 
Produção, que deu exemplo 
de animação, alegria e ener-
gia. O dia ensolarado e o céu 
azul contribuíram para que 
muitos deles saíssem de suas 
casas e fossem à feira presti-
giar o Baile da Melhor Idade. 
Rodopiando pelo tablado do 
Parque Municipal de Even-
tos, os casais dançaram ao 
som do Musical San Carlo. 
Teve bandinha, valsa e gau-
chesca. Teve também muita 
disposição de quem parou só 

alguns minutos para descan-
sar, para não perder nenhum 
instante da festa.

O casal Nair Schmidt e Ed-
mar Dupont, de Vera Cruz, 
foi um dos que pararam 
poucas vezes para descansar 
durante a dança. “A gente 
vêm há muitos anos na feira 
e participa sempre do Baile 
da Melhor Idade, porque dá 
para dançar, ver o movimen-
to e ainda comprar alguma 
coisa”, explica Nair. 

DIA DE PASSEAR E 
DE IR ÀS COMPRAS
Quem chegou mais cedo 

ao Parque Municipal de 
Eventos, no início da tarde 
de sexta-feira, aproveitou 
para dar uma caminhada 
pela feira, enquanto o baile 
não começava. Alguns pre-
feriram saborear as delícias 
gastronômicas na praça de 
alimentação, já outros opta-
ram por olhar os estandes 
e levar uma lembrancinha 
para casa. 

Genira Ferreira da Silva 
e Sílvio Schneider foram à 
Feira da Produção acom-
panhados dos amigos Renê 
Krainovic e Voni Butzke. Os 

casais contam que partici-
pam dos Bailes da Melhor 
Idade há mais de 15 anos e 
costumam ir juntos. Genira e 
Voni foram às compras antes 
do baile começar, enquanto 
seus companheiros apro-
veitaram para conversar. As 
joias foram a opção delas na 
hora de escolher a compra, 
o que rendeu até uma brin-
cadeira por parte de Renê: 
“Voni, pode escolher um anel 
bem bonito pra ti, que esse é 
meu presente”, prometeu à 
esposa.

As produções dos artesãos 

Terceira idade mostrou que sabe dançar e se divertir Voni e Genira aproveitaram a tarde para ir às compras

Tchê Garotos foi uma das atrações da sexta-feira à noite

LETÍCIA DHIEL

também chamaram a atenção 
da maturidade ativa. As ami-
gas Helga Moraes e Lurdes 
Moura, de Vera Cruz, reve-
lam que conferir os artesana-
tos é a parte favorita delas ao 
passear pelo parque.

Já Arlindo e Clementina 
Eichner preferiram saborear 
os doces na praça de alimen-
tação. A opção do casal foi 
duas fatias de torta. “Viemos 
para o baile, mas também 
queremos experimentar as 
delícias e aproveitar o que 
tem de bom aqui”, conta 
Clementina. E quando o baile 
terminou, teve quem passou 
pelo local para garantir uma 
das delícias gastronômicas 
para o café da tarde. Entre 
as diversas opções, o rocam-
bole e a rapadura foram as 
escolhidas.

Apesar de o Baile da Me-
lhor Idade ser a atração prin-
cipal da tarde, na Feira da 
Produção, o que também cha-
mou a atenção foi a integra-
ção entre os idosos. Mais do 
que dançar, o momento foi 
de rever os amigos, colocar a 
conversa em dia, se divertir e 
tomar aquela cervejinha.
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