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Dia para colher verduras na horta
4ª Feira na Roça, no 
interior de Vera Cruz, 
proporcionou aos 
visitantes conhecerem 
a vida no campo e a 
origem dos alimentos 

Cecília, de dois anos, adorou recolher ovos com a mãe
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A propriedade de Sér-
gio Frantz, na Entra-
da da Rapadura, em 

Dona Josefa, no interior de 
Vera Cruz, recebeu o público 
na 4ª Feira na Roça. Com o 
intuito de aproximar a cidade 
do campo, entre as principais 
atividades estava a colheita 
de verduras direto na horta. 
O evento também contou 
com participação de agroin-
dústrias, praça de alimen-
tação, expositores variados, 
artesanato, passeio de carroça 
e exposição de animais, e as 
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Valdemar e Verena aproveitaram para conhecer a feira

crianças puderam ter contato 
direto e até recolher ovos.

Apesar de morar próximo, 
em Ponte Andréas, o casal 
Valdemar e Verena Rudek 
participou pela primeira vez 
do evento. Verena não sabia 
sequer do que se tratava a 
feira e de quanto a iniciativa 
era diferente. “Muito bom vir 
e trocar experiências. Colher 
o que quer consumir”, avalia. 

Mesmo com horta em casa, 
com plantação de alface, toma-
te e pepino, Verena aproveitou 
para colher algumas cenouras 
frescas. “Além de reconhe-
cermos a procedência, é bom 
saber que não tem veneno”, 
comenta. 

Já para a pequena Cecília 
Bender, de dois anos, os 
bichinhos foram o atrativo, 
entre eles galinhas, pintinhos 

e ovelha. Conforme a mãe, 
Luiza, a pequena achou o 
máximo recolher os ovos. 

PROJETO INOVADOR
Organizada pela Coopervec 

e entidades parceiras, a Feira 
na Roça pode ser considerada 
um projeto pioneiro no Vale 
do Rio Pardo e que vem se 
fortalecendo a cada edição, 
avalia um dos organizado-
res, Jeferson Klunk. “A feira 

mostra que a agricultura fa-
miliar organizada pode fazer 
a diferença na produção de 
alimentos, oferecendo mais 
para as famílias”, reflete. “Já 
estamos pensando em forta-
lecer o turismo rural dentro 
das propriedades dos asso-
ciados, levando a Feira para 
novas propriedades”, projeta. 
“Esperamos que esta ideia se 
multiplique na região”, deseja.


