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Domingo, o caminho leva à roça
4ª edição traz ainda 
mais variedade 
de produtos na 
propriedade do 
agricultor Sérgio 
Frantz, em Vera Cruz

A vera-cruzense Ieda Freese vai desde a primeira 
edição da Feira na Roça porque tem criança e considera 
importante o contato com a terra, as plantas e os bichos. 
“É uma oportunidade de estar no local onde as verduras 
são produzidas com atenção e cuidado, no uso consciente 
de produtos naturais, sem agredir o organismo. Também 
oportunidade para conversar com quem produz o que 
consumimos e incentivar a produção local. Como mãe 
tenho a obrigação de ensinar a minha filha e oportunizar a 
ela o contato com a terra, as plantas, os animais, respeitar 
e valorizar quem produz aqui onde moramos, porque 
se o agricultor não produzir não teremos o que comer”, 
destaca. Ieda ou o marido, Fábio Alexandre da Silva, aliás, 
levam a filha Sara, de cinco anos, quase todos os sábados 
até a propriedade de Sérgio Frantz para buscar verduras e 
legumes para a semana. É rotina de família.

Passeio de carroça é das atrações mais disputadas

DIA DE FAZER A COLHEITA
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São mais de 20 exposi-
tores e patrocinado-
res, e pelo menos uma 

dezena de agricultores ou 
agroindústrias vendendo ali-
mentos nas bancas e na praça 
de alimentação que promete 
atiçar a gula com cachorro-
quente de linguiça, pastel, 
suco, peixe frito, cervejas arte-
sanais, picadinhos. Entidades 
sociais, artesanato, ervateira, 
doação de animais e uma 
série de atrações estarão na 
propriedade de Sérgio Frantz, 
na Entrada da Rapadura, em 
Dona Josefa, onde há quatro 
edições é realizada a Feira na 
Roça. Assim como nas vezes 
anteriores, neste domingo, 
das 9 às 17 horas, a essência 
segue a mesma: reconhecer 
os desafios do trabalho do 
campo e valorizar o cultivo 
e a colheita, proporcionando 
essa experiência ao visitante.

Por isso, a colheita das ver-
duras direto na horta segue 
sendo um dos principais atra-
tivos, revela Sérgio Frantz. O 
visitante ainda tem a chance 
de ver as dificuldades com o 
clima com as quais o produ-
tor convive, como o calorão 
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IMPERDÍVEL, POR QUÊ?

num dia e a chuvarada em 
outro, atesta o técnico agrícola 
Jeferson Klunk, um dos idea-
lizadores da Feira na Roça e 
presidente do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Rural e do Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento.

ATRATIVOS
Quer saber por que ir na 

Feira na Roça? Sérgio convi-
da. “Que venham ser colonos 
por um dia, de roupa simples, 
para a roça”, instiga. Para 
as famílias se tornou um 
programa especial, já que a 
criançada virou fã do passeio 
de carroça e do contato com 
os animais da propriedade. 
“Desta vez teremos mais di-
versidade de produção para 
colheita”, antecipa Frantz, 
em termos de variedade e 
quantidade. 

Diferente da última edição, 

em maio, o período vai permi-
tir que se colha beterraba, ce-
noura, couve-flor, variedades 
de alface, exemplifica Frantz, 
somando cerca de 15 tipos de 
hortaliças na horta. “Sentir a 
satisfação do pessoal colher 
e vir com um sorriso largo 
conversar com a gente não  
tem preço”, resume.

Além do passeio de car-
roça, a criançada vai poder 
recolher ovos nos galinheiros, 
ter acesso aos bichinhos da 
propriedade e se divertir em 
ambiente saudável e familiar. 
A Coopervec, organizadora 
do evento, está vendendo 
a ação entre amigos de um 
automóvel Fusca, ano 1983, 
que será sorteado às 15 horas 
de domingo, durante a Feira 
na Roça. O número custa R$ 
10. São apoiadores do evento 
Município de Vera Cruz, 

Colha e pague é sucesso absoluto na Feira na Roça

Sicredi, Emater/RS-Ascar,  
Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais, Acisa e Ajevec. 
Com patrocínio de Espaço 
Natuvida, Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Vera 
Cruz, Agropecuária Deufel, 

Bonnenberger Materiais de 
Construção, Cotribá, Souza’s 
Bier, Maxi Agro, Vitae Saúde 
e Bem Estar, Eko 7, Studio de 
Pilates, Versátil Marcenaria, 
Infotec, Sicredi, Unical e Na-
turalis.


