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Fearg e Fecis são oficialmente lançadas
Tradicional evento da cidade do Rio Grande inicia no dia 30 de junho e se estende até o dia
17 de julho
Foto: Bruno Kairalla/JA

Descendentes de poloneses,o casal de embaixadores das feiras, Gabryel Muniz Bertoldi,
de 21 anos, e Marília Zuchoski Neves, de 16
Depois da espera e do atraso de mais de 40 minutos, por parte do representante da
Prefeitura do Rio Grande, Jordano dos Santos Marques, titular da Secretaria de
Município de Desenvolvimento, Inovação, Emprego e Renda, foram lançadas, nesta
quinta (16), oficialmente, a 38ª Feira de Artesanato do Rio Grande (Fearg) e a 21ª
Feira de Comércio, Indústria e Serviços (Fecis). O evento - marcado para iniciar as
19h30min e que, em 2016, tem a etnia polonesa como destaque - ocorreu na
Sociedade Cultural Águia Branca, entidade de origem e cultura polonesa, que
completa, no próximo dia 5 julho, seus 120 anos.
Durante o lançamento, a presidente da Associação das Micro, Pequenas e Médias
Empresas do Rio Grande (Amperg) e coordenadora das feiras, Ivone da Rosa,
RioGranacci Assessoria e Consultoria Empresarial
www.riogranacci.com.br | Rua Zalony, 160 conj 1307 | Fone +55 53 3231 5892

discorreu sobre as novidades desta edição, entre elas, a mudança do local. As tradicionais
feiras, que, há anos, aconteciam no espaço do Centro Municipal de Eventos, receberão o
público, a partir do dia 30 de junho até o dia 17 de julho, na área de estacionamento do
Praça Rio Grande Shopping.
Além da presidente da Amperg e do secretário Jordano, o lançamento contou com a
presença do casal de embaixadores das feiras. Descendentes de poloneses, Gabryel
Muniz Bertoldi, de 21 anos, e Marília Zuchoski Neves, de 16, serão os responsáveis
por dar as boas-vindas aos visitantes. Restando menos de duas semanas para o início do
evento, Gabryel e Marília se declararam ansiosos e preparados para a maratona.
Sobre a cultura polonesa, a dupla revelou, em entrevista para o Jornal Agora, que o que
mais gostam é dos pratos títpicos, da gastronomia. "Adoro as comidas. Eu gosto muito
de comer Czarnina (sopa polonesa, feita com sangue de pato)", aponta Marília. Já
Gabryel indica a tradicional gelatina de porco. Os jovens falam ainda de outros hábitos
que estão inseridos na rotina da família. "Algumas palavras fazem parte do nosso dia
a dia, e a gente nem se dá conta. Eu sempre chamei repolho, por exemplo, de
kapusta. Depois é que eu fui saber que kabpusta, na verdade, era repolho", conta
Marília.
Ainda, durante o evento, os organizadores exibiram o vídeo de lançamento da 38ª Fearg
e 21ª Fecis. Após a transmissão, o secretário Jordano e o presidente da Águia Branca,
Simonei Marques, foram convidados a falar sobre a importância das feiras para a cidade
do Rio Grande. Ivone da Rosa também fez o uso da palavra. E, antes do término, a
comissão dos 120 anos da Sociedade Cultural Águia Branca realizou a apresentação do
canto polonês. O hino rio-grandense foi entoado e o evento finalizado com a degustação
da bebida típica polonesa, o Mietówka, uma espécie de Mojito, feito com folhas de
hortelã.
Por Bruno Kairalla
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