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De uma multifeira interessante
No iníci o
deste mês fui
co nferir
as
atrações da 19ª
FENASOJA, realizada no Parque de Exposições da cidade de Santa Rosa,
no período compreendido entre
27 de abril a 06 de maio. Tratava-se de minha primeira visita àquela Feira e fui com o foco
de perceber a preocupação da
cad eia p rodu tiva c om a
sustentabilidade.O que significa mesmo sustentabilidade?
Hoje em dia, parece que todo o
mundo tenta (até indevidamente) se utilizar desta palavrinha.
Mas confesso que fiquei
impressionado com muitas
outras coisas.
Em primeiro lugar, chamaram a atenção a magnífica organização, estrutura e o tamanho do evento. O espaço destinado ao estacionamento tornou-se pequeno para abrigar
a quantidade de v eículos. Os
visitantes encontraram uma
multifeira meticulosamente

planejada pela comunidade e
que deve ter atingido a meta de
negócios e da quantidade de 200
mil pessoas. A grande quantidade de expositores atendeu aos
mais diversos tipos de interesse. Div ersos foram os shows
realizados no palco da Feira.
Os cuidados até com pequenos detalhes como, por exemplo, com a imediata e correta
destinação de resíduos provocados pelo uso das praças de alimentação, e indevidamente jogados ao solo por alguns visitantes, eram perceptíveis.
Houve expressiva presença de
estrangeiros,com destaque para
grande quantidade de argentinos. Aliás, existe grande preocupação na região com a atração
que a Argentina está buscando
com as grandes empresas do
setor de máquinas agrícolas.
As áreas destinadas à EXPORURAL e à PECUÁRIA estavam pujantes e atraíram a presença de muitos visitantes. Um
imponente gerador eólico e
uma casa ecológica, destaca-

vam-se no espaço da Exporural. A Metalúrgica Fratelli, uma
empresa nacional, fab rica
equipamentos para geração
de energia eólica e solar, que
pretende instalar em div ersos
pontos da cidade de Santa
Rosa, num projeto que visa
confirmar a capacidade dos
recursos naturais da região no
que tange a luminosidade e intensidade dos ventos.
Na área de exposição reservada à EMBRAPA tomei conhecimento do Projeto Quintais
Orgânicos de Frutas, uma contribuição para a segurança alimentar em áreas rurais, indígenas e urbanas.
Nos pav ilhões destinados
à indústria, comércio e artesanato a movimentação era
de tal ordem que tornou difícil a apreciação de tudo o que
era mostrado. É correta a
afirmação de que esta 19ª
FENASOJA foi um caso de
sucesso em todas as áreas.
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