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FOI SUCESSO
30 mil pessoas e um sucesso que para alguns 

parecia improvável. A mudança de local da Feira da 
Produção era temida, já que as outras edições fo-
ram junto à Praça José Bonifácio, no Centro de Vera 
Cruz. Mas o público aprovou a troca e compareceu 
em peso. Quem visitou a feira foi porque quis ir à 
feira, de fato, e não por estar passando pelo Centro 
e decidiu cruzar pelos estandes – isso acontecia 
quando era na Praça. E a coincidência de eventos, 
já que teve Festa das Cucas, em Santa Cruz, não foi 
atrapalho. Nas duas cidades, um fim de semana de 
atrações e negócios.

POR FALAR EM NEGÓCIOS 
As agroindústrias saíram satisfeitas da Feira da 

Produção. Já o comércio, com exposição dentro do 
ginásio poliesportivo, esperava mais. E o motivo para 
a baixa procura tende a ser a falta de orientação/
sinalização ao visitante. Quem caminhava pelo Par-
que de Eventos mal enxergava uma placa indicando 
as lojas – placa esta que não estava na abertura, 
sendo colocada apenas mais tarde. Os expositores 
que ficaram mais no final do Parque também foram 
prejudicados. Mas no próximo ano, quem sabe, com 
a conclusão do pavilhão das agroindústrias, a dis-
posição dos espaços possa ser diferente. Afora isso, 
a Feira superou as expectativas. Parabéns a quem 
se envolveu antes, durante e depois. Vera Cruz está 
satisfeita.

FALTOU PRESTÍGIO
O que não deixou toda a comunidade satisfeita foi 

a tímida presença do Poder Legislativo no Baile do 
Município. O evento que comemorou os 60 anos de 
Vera Cruz e marcou o resultado da Gincana, no últi-
mo fim de semana, teve a participação de somente 
dois vereadores. Em compensação, a sessão solene 
organizada pela Câmara contou com praticamente 
todo o secretariado municipal. O prestígio e a parti-
cipação em eventos sociais são importantes, ainda 
mais faltando aproximadamente um ano para o início 
da campanha eleitoral. A comunidade enxerga.

VÍTIMAS?
O suposto esquema de divisão de salários na 

Câmara de Santa Cruz do Sul segue repercutindo. 
O Ministério Público trata os servidores que entre-
gavam parte dos vencimentos aos vereadores como 
vítimas. Pergunto: em uma empresa privada, se o seu 
chefe pede que você devolva um percentual de seu 
salário, você se sentiria vítima ou ciente de que se 
fizesse estaria a contribuir com uma prática ilícita? 
Ficaria com a segunda alternativa, né? O setor públi-
co funciona da mesma forma e há de se lembrar que 
a prática de “exigir” uns trocados de quem trabalha 
para político é comum, embora ilegal. Com medo 
de perder o emprego, muitos se subestimam a isso.
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