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Nova Fearg/Fecis será no Praça Rio Grande Shopping
Encerrando o ciclo de homenagens a etnias, feiras prestam homenagem à cultura polonesa
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Nesta edição, feiras homenagearão a etnia polonesa
Foto: Bruno Kairalla
Será realizada, de 30 de junho a 17 de julho, a 38ª Feira de Artesanato do Rio Grande (Fearg)
e a 21ª Feira de Comércio, Indústria e Serviços (Fecis). A grande novidade desta edição das
feiras será o local, o tradicional evento que, há anos, acontecia no Centro Municipal de
Eventos, receberá o público, desta vez, no Praça Rio Grande Shopping. Também, já está
definida a homenagem à cultura polonesa nas Feiras, fechando o ciclo de homenagens às
etnias que aportaram e estabeleceram-se na cidade.

Novo local
A presidente da Associação de Micro, Pequenas e Médias Empresas do Rio Grande
(Amperg) e coordenadora das feiras, Ivone da Rosa, informou que o convite para realizar
o evento no shopping partiu da diretoria do Praça Rio Grande, e disse que está muito
otimista com a expectativa da parceria que está se formando. “Quando a gente se une, a
gente se fortalece”, garantiu.
Segundo Ivone, o público das feiras ganhará em comodidade, em um ambiente com
qualidade e estrutura organizada. Para o shopping, na opinião de Ivone, a vantagem de
receber um evento tradicional da cidade será a integração com a comunidade local.
Ela explicou que a estrutura do evento será montada em uma área externa, à esquerda da
entrada principal do shopping, e também ocupará um espaço interno. Serão 365
expositores. Ivone estima que cerca de 80% das feiras seja ocupada por expositores fixos,
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que já vêm participando das últimas edições, e que os 20% restantes sejam de expositores
novos.
A coordenadora das feiras contou que 65% dos espaços já têm participação definida,
e os 35% restantes ainda estão abertos para negociação.
De acordo com ela, todas as atividades de comércio local e empresas da cidade são bemvindas, entretanto, disse que o evento também está à disposição, para receber parceiros
de cidades da região.
A idealizadora contou que tem grande interesse em receber lojas de eletro-eletrônicos, de
bicicletas e skates eletrônicos, de meios de mobilidade ecológicos e sustentáveis, “seria
uma consciência nova para a Feira”, explicou, garantindo que terá público para esse
segmento.
No mais, Ivone contou que o evento terá, na programação, shows nacionais,
gastronomia típica local e um setor voltado somente para o público jovem.
Para garantir a segurança das Feiras e a adequação dos novos espaços, disse que foi
contratada uma empresa de engenharia, que já está trabalhando no projeto. Nova agência
de shows e assessoria também foram contratadas para o evento.
Ao todo, contou que deverão ser investidos de R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões, no evento,
que tem como missão desenvolver a região, os associados e a comunidade, nas áreas
socioeconômica e cultural, destacando atividades para vários públicos.
Para a Ivone, a realização anual do evento é um compromisso sério, dinâmico e arrojado,
e não pode falhar, como nunca falhou nesses últimos 38 anos de Fearg e 21 anos de Fecis.
Por Tatiane Fernandes
tati@jornalagora.com.br
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Alguem sabe se o park tbm vai ser no praça?? ou vão montar o park no centro de
eventos onde sempre foi??
Paolla Silva 24-04-2016 - 20h21min
Muito bom o local,pois o centro de eventos está entregue as moscas,ninguém faz
nada,depois reclamam da cidade vizinha,mas olha o centro de eventos deles...
maria regina 21-04-2016 - 21h05min
agora sim vamos ter uma festa em um local descente, não no centro de eventos,
onde a prefeitura se apossou e nunca botou um prego em nada, e por falar nisso
esses dias estive na secretaria dos cinzinhas ali no centro de eventos, e o pessoal
da secretaria estava na rua e estava chovendo, pois segundo eles chove mais
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dentro do predio do que na rua e essa secretaria arrecada horrores em multas.
ALDO 19-04-2016 - 17h45min
Parabéns aos organizadores dos eventos; é isto que nossa cidade precisa, de
coisas boas, coisas que levantem nossa cidade, mais uma vez parabéns aos
organizadores desta tão brilhante festa.
luizvieira 19-04-2016 - 08h11min
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