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Para conhecer a procedência do que se compra

Sighard Hermany orienta 
que para obter uma alimen-
tação mais saudável, o ideal é 
fazer a compra de alimentos 
produzidos o mais próximo 
possível de onde vão ser co-
mercializados. “Dessa forma, 
a probabilidade do uso de 
conservantes é muito menor. 
Por isso, comprar junto aos 
feirantes estabelece essa rela-
ção de confiança entre o con-
sumidor e o produtor”, avalia. 

Além disso, ele lembra que 
a compra dos alimentos junto 
ao agricultor local possibilita 
que os consumidores conhe-
çam a procedência desses pro-
dutos. Esse é um dos aspectos 
valorizados por Janete Rick, 
que vai às feiras rurais diver-
sas vezes na semana. “Por vir 
até as feiras com frequência, 
conheço bem os produtores e 
sei de onde vêm os alimentos 
e como são preparados. Só 
compro verduras, frutas e 
ovos na feira”, conta. 

Jordana Moreira aponta 
que a compra de verduras e 
frutas na feira também têm 

SANTA CRUZ
Central (perto do Fórum):
segundas, quartas e sextas-
feiras, das 15h às 19h;

Parque da Oktoberfest: 
quartas-feiras e sábados, 
das 6h às 12h;

Arroio Grande: terças-feiras, 
das 14h às 19h; sábados, das 
6h às 12h;

Senai: terças-feiras, das 14h 
às 19h; sábados, das 6h às 
12h;

Esmeralda: terças-feiras, 
das 14h às 19h; sábados, das 
6h às 12h;

Pasqualini (será transferida 
para a Praça Hainsi Gralow): 
terças-feiras e sábados, das 
7h às 12h; terças e quintas-
feiras, das 13h às 18h;

Avenida Independência:
terças-feiras, das 14h às 19h; 

sábados, das 6h às 12h;

Ecológica da Ecovale, no 
Centro: terças e sextas-fei-
ras, das 14h às 18h30min;

Ecológica da Boa Vista: 
sábados, das 9h às 12h.

VERA CRUZ
Espaço do Produtor (antigo 
Feirão Rural): sextas-feiras, 
das 15h às 19h;

Feira Ecológica (ao lado da 
EMEI Pingo de Gente):
quartas-feiras, das 15h às 
18h;

Feira da Coopervec: terças-
feiras, das 16h às 19h (Praça 
José Bonifácio); sábados, 
das 8h às 12h (em frente ao 
STR).   

*Na primeira quinta-feira do 
mês, há feira segmentada 
de peixe no Espaço do Pro-
dutor Rural, em Vera Cruz.

FEIRAS RURAIS

outras vantagens. “Muitas 
vezes o preço aqui é menor 
que no mercado. Além disso, 
como conheço alguns feiran-
tes, aviso no WhatsApp os pro-
dutos que quero e eles deixam 
tudo preparado e embalado, 
aí passo por aqui só para 
pegar. É mais rápido”, revela. 

INCENTIVO À 
PRODUÇÃO LOCAL
A economia dos municí-

pios de Santa Cruz do Sul 
e Vera Cruz ganha com a 

compra realizada junto aos 
produtores locais. “As pes-
soas estão injetando dinheiro 
na agricultura, o que incentiva 
os produtores”, explica Her-
many. Para Janete, comprar 
nas feiras rurais é uma forma 
de contribuir para a valoriza-
ção da produção local. “Vejo 
isso como uma forma de 
incentivá-los a seguir produ-
zindo. E por isso, frequento 
várias feiras aqui na cidade” 
completa. Assim como Janete 

e Jordana, muitos vão aos 
espaços sempre que possível, 
sobretudo pela disposição em 
vários pontos dos municípios 

e horários alternativos, como 
no sábado (veja acima onde são 
e os horários de funcionamento 
das feiras).

Jordana Moreira e Janete Rick são clientes das feiras rurais
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