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Na última segunda-feira, 6, a 
diretoria executiva da Expo Ter-
neira 2020 comunicou o cance-
lamento da edição que seria re-
alizada de 21 a 25 de outubro de 
2020, no Parque de Exposições 
Germano Dockhorn, em Três de 
Maio. A decisão foi tomada com 
base no resultado da pesquisa 
feita com mais de 80% dos ex-
positores, pelas entidades reali-
zadoras - Associação Comercial 
e Industrial, Fundação de Ca-
pacitação e Desenvolvimento 
(Funcap) e Prefeitura Municipal 
– com o apoio das entidades or-
ganizadoras - Cotrimaio, Sicre-
di, Certhil e Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais. As entidades 
chegaram à conclusão de que o 
momento não é oportuno para a 
realização de uma feira.

De acordo com o presidente 
da Funcap, Sandro Ergang, os 
organizadores da Expo Terneira 
entenderam que seria necessário 
ouvir os expositores, levando 
em conta o cenário econômico 

EXPOTERNEIRA

Cancelamento foi em comum acordo 
entre organizadores e expositores, diz 
presidente da Funcap

e a própria pandemia, com res-
trição de público. “Fizemos uma 
pesquisa para coletar a opinião e 
ver o que eles estavam pensando 
com relação à realização da fei-
ra”, explica.

Outro motivo que levou ao 
desfecho foi a avaliação da In-
tegra (Associação das Feiras 

da Grande Fronteira Noroeste), 
onde é discutida a realização dos 
eventos da região. “Tudo isso foi 
levado em conta. Conversamos, 
também, com os realizadores, 
onde foram demonstradas as 
dificuldades que teríamos na re-
alização da feira, em função da 
captação de recursos e da impos-
sibilidade de fazer evento com 
concentração de público, mesmo 
que isso aconteça em outubro, 
pois não se sabe como estará o 
cenário”, explica.

Conforme Ergang, como a 
organização do evento não tem 
nenhum compromisso que hone-
re custos para a feira, viabiliza, 
de forma tranquila, seu cancela-
mento. Segundo ele, a ideia, ago-
ra é concentrar os esforços para a 
Expofeira 2021.

Todos os contratos serão res-
cindidos e os valores recebidos 
serão devolvidos, integralmen-
te, ou o espaço para a edição de 
2022 será garantido pelo mesmo 
valor adquirido.

Próxima edição da feira está prevista para 2022

Sandro Ergang, presidente da 
Funcap, uma dos organizadoras da 
feira
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