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Para comprar, apreciar e se divertir
Realizada no último 
fim de semana, 
Exposin atraiu a 
Sinimbu mais de 
30 mil pessoas.
Animação não faltou 

Desfile valorizou a história de SinimbuNoêmia, ao Centro, recebeu a visita de Elaine e Marlene 

Jogo de cartas foi companhia para esse grupo
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Alegria,  irreverên-
cia e um resgate da 
história de Sinim-

bu. Assim foi o desfile que 
integrou a programação da 
17ª Exposin, realizada no 
último fim de semana. Mais 
do que recontar os áureos 
tempos, inclusive com des-
taque para o Carnaval dos 
anos 70 e 80, os centenas de 
participantes envolveram 
o público com distribuição 
de chope e muitos sorrisos. 
Com temperatura próxima 
aos 30 graus, a tarde de 
sábado foi de Centro cheio 
na cidade conhecida como 
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Berço das Cucas. 
Mais do que prestigiar o 

desfile na Avenida Flores 
da Cunha, o entorno da 
Comunidade Católica ficou 
repleto de visitantes, vindos 
das mais diferentes cidades. 
De Vera Cruz, por exemplo, 
foram as amigas Marlene 
Becker, de 70 anos, e Elaine 
Schmidt, de 56. Durante a 
tarde, elas prestigiaram as 

exposições, principalmente a 
de flores, sobretudo porque 
a proprietária da floricultura 
que estava expondo é uma 
amiga de anos. “A Noêmia 
fez confirmação comigo e 
nos reencontramos aqui”, 
disse Marlene, abraçada na 
moradora de Sinimbu.

Aos 69 anos, Noêmia Wei-
land mantém floricultura e 
mercado em Sinimbu e já 

Gastronomia farta, espaço 
para as agroindústrias, para 
o comércio local e muito 
mais. Sim, muito mais. Isso 
porque durante a tarde de 
sábado, dia 16, um grupo 
de idosos realizava uma das 
mais tradicionais “ativida-
des de lazer” do interior: o 
jogo de cartas. Sentados em 
uma das mesas da praça de 
alimentação da Exposin, o 

jogo de pife era companhia 
e entretinha Elira Zietzke, de 
76 anos, Nelcinda Raasch, de 
70, Alzira Mueller, de 85, e 
Abílio Lopes, de 73. 

Elira é moradora de Linha 
São João, localidade da zona 
rural de Sinimbu. Já os outros 
moram em Nove Colônias, 
pertencente ao município 
de Santa Cruz do Sul. Tendo 
parentes em comum, gostam 

do baralho como passatem-
po. Iniciaram pouco antes 
do meio-dia e na meia tarde 
seguiam no carteado. Quem 
estava com mais sorte? A 
resposta foi rápida: parelho. 
“A gente gosta de jogar, se 
reúne em outras vezes e es-
tamos aproveitando a feira 
assim”, assinalou Alzira, que 
junto com os amigos assistiu, 
ainda, ao desfile no Centro.

Durante a Exposin, tempo para jogo de cartas

participa da Exposin há mais 
de uma década. Segundo ela, 
sempre uma oportunidade 
para alavancar os negócios. 
“No mês passado já comecei 
a reforçar o estoque de flo-
res”, comenta a comerciante, 
que salienta que entre as 
plantas mais vendidas estão 
as orquídeas e as roseiras.

Assim como Noêmia, ou-
tros tantos fizeram negócios, 

seja na praça de alimentação, 
na exposição de máquinas e 
implementos agrícolas, no 
espaço das agroindústrias, 
no comércio e muito mais. 
Embora sem números con-
tabilizados, a Câmara de 
Comércio, Indústria e Ser-
viços (Cacis) do município 
informa que a estimativa é 
de que tenha passado pela 
feira mais de 30 mil pessoas.


