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Feira da Produção terá cinco dias
Evento será de 10 a 14 
de junho, novamente 
no Parque de Eventos. 
Expositores já podem 
realizar pré-inscrição 
junto à Prefeitura

EM 2020

A 11ª edição da Fei-
ra da Produção de 
Vera Cruz já tem 

data marcada. O evento será 
na segunda semana de junho, 
aproveitando o feriado de 
Corpus Christi para ampliar a 
programação, que novamen-
te será concentrada no Par-
que Municipal de Eventos, no 
bairro Araçá. O agendamento 
para os dias 10 a 14 de junho 
de 2020 ocorreu na reunião 
de avaliação da festa de 2019. 

Conforme o secretário de 
Obras, Saneamento e Trânsi-
to e de Desenvolvimento Ru-
ral e Meio Ambiente, Gilson 

Becker, que presidiu a feira 
em 2019, neste ano chegou a 
se discutir a ampliação das 
datas, porém, com a proxi-
midade do evento e com a 
verba já aprovada, optou-se 
por manter apenas três dias. 
“Com o sucesso do evento 
neste ano e a partir de soli-
citações dos expositores, va-
mos aproveitar que teremos 
feriado no meio da semana 
em 2020 para ampliar a fes-
ta”, salienta.

Durante a reunião de ava-
liação, foi apresentado o re-
sultado da pesquisa aplicada 
aos agricultores familiares, 
que apontou grande satisfa-
ção dos feirantes. A Comissão 
Organizadora também reali-
zou pesquisa com os demais 
expositores que, da mesma 
forma se mostraram extre-
mamente contentes. “Re-
cebemos diversos contatos 
para reserva de espaços na 

Festa em 2019 recebeu cerca de 30 mil visitantes
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próxima edição. Interessados 
já podem realizar pré-inscri-
ções”, adianta o secretário. 
Os contatos podem ser feitos 
com a Prefeitura.

Também já estão sendo 
estudadas melhorias e ade-
quações, bem como a amplia-
ção da estrutura para a 11ª 
Feira da Produção. “Algumas 
ideias já surgiram. Queremos 
contar com um número maior 
de patrocinadores. Logo 
também devemos iniciar a 
construção dos pavilhões 
das agroindústrias e seguir 
ouvindo sugestões para que 
a feira fique mais atrativa”, 
complementa Becker. 

A 10ª EDIÇÃO
A festa deste ano ocorreu 

entre os dias 7 e 9 de junho e 
atingiu as expectativas da or-
ganização. Foram comerciali-
zados mais de R$ 400 mil em 
produtos oferecidos por 30 
agricultores familiares locais 

e 120 expositores de todo o 
Estado. 30 mil pessoas circu-
laram pelo Parque durante a 
programação. Um dos pontos 

mais elogiados do evento foi 
a segurança, que contou com 
reforço no efetivo da Brigada 
Militar.


