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Feiras estimulam grandes negócios
6ª ConstruArte e 
7ª Multifeira, realizadas 
de 27 a 30 de junho, 
reuniram cerca de 152 
expositores no 
Parque da Oktoberfest

Entre as atrações, feiras contaram com a participação de 16 imobiliárias 

Em sAntA cRuz
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santa Cruz do Sul vi-
veu quatro dias de 
grandes negócios du-

rante a 6ª ConstruArte e 7ª 
Multifeira. Realizadas no 
Parque da Oktoberfest, entre 
27 e 30 de junho, os eventos 
reuniram cerca de 152 expo-
sitores dos mais diferentes 
segmentos. Quem optou por 
ir às compras prestigiou as 
exposições do comércio, in-
dústria, serviços e artesanato. 
Já para quem pensa em cons-
truir, reformar ou comprar 
terreno, casa ou apartamento 
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encontrou opções na linha de 
materiais de construção, pai-
sagismo, jardinagem, móveis 
e decoração, além da parti-
cipação de 16 imobiliárias, 
construtoras, incorporadoras 
e agente financeiro. Em fase 
de construção de sua casa, 
os santa-cruzenses, Carlos e 
Rosecler Silveira visitaram 
as feiras para acompanhar as 
tendências. A madeira rústi-
ca foi um dos materiais que 
chamou a atenção do casal. 
“Estamos querendo fazer 
uma bancada para o banhei-
ro nesse estilo mais rústico. 
Também viemos dar uma 
olhada e ver as novidades 
para nos inspirar”, contam. 

Ao caminhar pelos pavi-
lhões foi possível perceber 
que alguns itens chamavam 
bastante a atenção dos visi-
tantes. Dentre eles, as lareiras 
canadenses, trazidas para ex-
posição por uma empresa de 
Garibaldi, com fogão, lareira 

e forno em um só produto, 
aposta também para aque-
cer, secar e desumidificar 
os ambientes. O mármore 
translúcido, que pode ser 
utilizado como bancada em 
banheiros e cozinhas, foi 
outro atrativo. O empresário 
Júlio Becker explica que den-
tro do material há luzes de 
led e, que ao serem ligadas na 
tomada, elas fazem com que 
o mármore ganhe cor.

OPORtuniDADE 
DE nEGÓciOs  
Além de oferecer diversas 

opções e novidades para o 
público, a ConstruArte e a 
Multifeira são ótima oportu-
nidade para os expositores 
realizarem bons negócios. 
Adriano Kappaue, que tra-

balha no ramo de venda de 
imóveis e participa desde o 
início da feira, comemora o 
resultado positivo. “As ven-
das de imóveis vão sempre 
muito bem aqui, já cheguei 
a comercializar sete casas 
em uma mesma edição. Já 
vendi para clientes de dife-
rentes locais, de Candelária, 
Vale do Sol e Venâncio Ai-
res, entre eles”, revela. Na 
avaliação de Alexandre de 
Paula, sócio-proprietário de 
uma empresa de produtos 
ecologicamente corretos e 
serviços na área ambiental, 
uma das vantagens é que 
a partir da exposição dos 
materiais e serviços no local, 
os clientes se interessam e o 
contato se mantém com eles Mármore translúcido chamou a atenção dos visitantes

após as feiras. 
OutRAs AtRAçõEs  
Garantindo a diversão de 

toda a família, as atrações no 
Parque da Oktoberfest tam-
bém contaram com mostra de 
veículos novos, agroindús-
trias, praça de alimentação,  
Food Trucks, apresentações 
artísticas e culturais e brin-
quedos infláveis. A Cons-
truarte e a Multifeira foram 
promovidas pela Associação 
de Entidades Empresariais 
de Santa Cruz do Sul (As-
semp), com apoio da Asso-
ciação dos Comerciantes de 
Material de Construção do 
Vale do Rio Pardo (Acomac) 
e a Sociedade das Empresas 
Imobiliárias de Santa Cruz 
do Sul (Seisc).

Paulinho renuncia ao cargo
VEREADOR DE sAntA cRuz

O vereador afastado Paulinho Lers-
ch apresentou à Câmara de Vereadores 
uma carta de renúncia ao cargo de 
vereador do município de Santa Cruz 
do Sul. A informação foi confirmada 
ao Portal Arauto pelo advogado de 
defesa do vereador, Daniel Tonetto. O 
documento foi entregue na tarde desta 
segunda-feira, dia 1º, e lido na sessão 
ordinária pelo vereador Alex Knak, 
presidente da Comissão Processante. 
Com a renúncia, o processo de cassa-
ção aberto há duas semanas deve ser 
suspenso.

Além de afastado do Poder Legisla-

tivo, Lersch está preso desde o dia 5 de 
junho em desdobramento da Operação 
Feudalismo, do Ministério Público, que 
apontou a existência de um esquema 
criminoso de captação de parte dos 
salários de servidores da Câmara. 
Lersch é acusado de associação crimi-
nosa e concussão (crime de vantagem 
indevida). Também foram imputados 
os crimes para o assessor parlamentar, 
Carlos Henrique Gomes da Silva, e a 
mãe do vereador, Nersi Ana Backes. 
Com a renúncia o vereador suplente 
Alberto Heck (PT), que já vinha subs-
tituindo Lersch passa a ser titular.


