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FEARG/FECIS COMEÇAM COM EXPECTATIVA DE
BOM PÚBLICO
Postado por José Silveira em Sexta, 01 Julho 2016 em FEARG/FECIS

Foram abertas oficialmente na noite de ontem a 38ª FEARG e
21ª FECIS. Lançadas com a proposta de uma verdadeira quebra de paradigmas, as
tradicionais feiras do artesanato e da indústria ocorrerão neste em ano em um novo local,
mais espaço e dotado de uma melhor e completa infraestrutura a serviço de expositores e
visitantes: o estacionamento do shopping Praça Rio Grande.
Desde a interdição dos prédios do centro municipal de eventos as edições anteriores
estavam sendo realizadas na área externa do complexo da Viação Férrea e com isso
causando descontentamentos, apesar dos inúmeros esforços da organização em melhorar
as instalações ofertadas. Montadas mais uma vez a partir de estruturas móveis, a edição de
2016 promoverá uma verdadeira integração entre expositores e lojistas, uma vez que o
centro comercial e as feiras estarão unificados, permitindo a circulação facilitada dos
visitantes nos dois ambientes.
A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades municipais, representantes
do shopping e da Associação das Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande - AMPERG,
além dos embaixadores da etinia polonesa, que será homenageada nesta oportunidade. O
ato foi realizado no interior do empreendimento e ao final os presentes foram convidados a
conhecer as dependências das feiras.
De acordo com a diretora da FEARG/FECIS, Ivone da Rosa, esse é um momento de
celebração, mais uma etapa vencida no processo de modernização das feiras que, a partir
de agora, passam a escrever um novo capítulo nessa tradicional história de quase quatro
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décadas. Ivone salientou que com esta parceria o público visitante vai sair maravilhado com
o resultado obtido.
Já o gerente do Praça Rio Grande, Matheus Vicci, disse ser um enorme prazer contar com
a possibilidade da realização das feiras no complexo do shopping e complementou dizendo
que esta sempre foi a proposta da 5R Shopping Centers, ou seja, aproximar o município e
a comunidade cada vez mais do centro comercial.
O prefeito municipal, Alexandre Lindenmeyer, parabenizou a escolha da etinia desta edição
e disse que ela, ao longo dos anos, vem colaborando consideravelmente com a história do
nosso município. Lindenmeyer saudou, ainda, a administração do centro comercial pela
consolidação da parceria e finalizou com um pedido à Ivone: o de que ao final desta edição
seja possível a divulgação de um público recorde e que tenha superado as expectativas da
organização.
A FEARG/FECIS acontece até o dia 17 de julho e o ingresso terá o valor de R$ 5,00.
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