Feira da Uva disponibiliza mais uma variedade da fruta
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Até o final desta semana, os consumidores poderão adquirir as uvas Benifuji e Niágara, com
ótimos preços, no estacionamento da Prefeitura
A Feira da Uva, realizada no estacionamento da sede administrativa da Prefeitura, passou a
disponibilizar mais uma variedade da fruta de época. Nesta semana, além da Niágara, os
consumidores poderão adquirir a Benifuji. A previsão é de que a feira se encerre nesta sextafeira (8), pois o estoque do produtor está acabando. A comercialização está sendo realizada
diariamente, das 9 às 18 horas, na Rua Otávio Zanetti, no estacionamento do Centro Cívico.
A feira é uma realização da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA) e
possibilita que a população adquira o produto diretamente do agricultor, com ótimos preços. O
quilo da Niágara está R$ 6,00 e o da Benifuji a R$ 8,00. Pitaya também está disponível, sendo
comercializada a R$15 o quilo.
A iniciativa integra o projeto “Feira de Produtos de Época”, que visa disponibilizar, aos
agricultores, espaços públicos para a venda de produtos no auge da produção. O programa
garante a boa condição dos produtos, que são colhidos o mais próximo possível do dia da
venda, e permite que a população seja atendida com itens de qualidade.
Os produtores que tiverem interesse em participar da iniciativa devem procurar a Diretoria de
Abastecimento da SMAA, na localizada na Rua da Natureza, 155, Parque Arthur Thomas, no
Jardim Piza. Será necessário preencher um requerimento e, para ingressar no projeto, os
técnicos da fazem uma visita prévia ao produtor, para verificar se a produção está de acordo
com as normas exigidas. Após aprovação, a secretaria fornece a estrutura necessária para a
comercialização dos produtos.
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