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O dia de São João é comemorado em 24 de 
junho. Neste ano, a data ocorre no domingo. 
Em Vera Cruz, o clima de festa junina foi sendo 
percebido ao longo da semana. Em algumas 
empresas, apesar de não realizarem nenhuma 
festa especial, personalizaram seus ambientes 
de trabalho, tornando inclusive o atendimento 
ao público mais atrativo.

Em uma das padarias mais conhecidas da 
cidade, as funcionárias se caracterizaram de 
caipirinhas. Vestiram o chapéu de palha, usa-
ram trancinhas e vestiram camisas xadrez. Há 
alguns anos que as colaboradoras incorporaram 
as vestimentas e decoram o ambiente com ban-
deirinhas, espantalhos e todos os adereços que 
a festividade pede. Para que os clientes também 
entrem no clima, a padaria produz as gulosei-
mas tradicionais nos arraiás, como rapaduras, 
paçoquinhas, cocada, dentre outras.

E mesmo para aqueles que não encaram as 
vestimentas, há estabelecimentos no comércio 

que enfeitaram as lojas. Outras comercializaram 
artigos para decorar. Há também a venda de 
vestimentas, como camisas xadrez, vestidos de 
caipira, especialmente para o público infantil.

DESDE CEDO
Em Vera Cruz, as crianças desde cedo apren-

dem a comemorar o dia de São João. As escolas 
de educação infantil aproveitam a data para 
festejar com muita música e dança. Na escola 
Pingo de Gente, por exemplo, a semana  toda 
foi voltada para os festejos juninos. A cada dia 
uma nova atividade.

Na EMEI Raio de Luz, o arraiá foi no sába-
do, dia 16. Na ocasião foram eleitos dois casais 
caipiras - de acordo com a venda de votos, feita 
pelas crianças. Foi um momento para envolver 
toda a família. Nas escolas Dionéa e Vovô Adail 
as comemorações ocorreram nesta quinta-feira, 
dia 21, com dança, jogos e casamento caipira. 
Nesta sexta-feira, dia 22, é a vez da Moacir Pe-
reira e da Sabor de Alegria.

Anos 70, lá vamos nós
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Algum palpite para a localização da foto acima?
Para quem analisar bem vai achar algumas coisas co-

nhecidas. O registro pertence a Marga Petterson e naquela 
época, a sua residência era uma lancheria e está pintada de 
verde, à direita na imagem. Trata-se, portanto, da rua Martim 
Francisco. A foto é de dezembro de 1970, quando a estrada 
ainda era de chão batido. Ao fundo aparece à direita, na es-
quina, o prédio da Madeireira Schmitt e do outro lado da rua, 
uma lembrança que me é pessoal: a casa dos meus finados 
avós, Edmundo e Dorothéa Zinn, onde também funcionou 
as primeiras instalações da Comercial Lersch. A fotografia foi 
tirada do meio da rua, na altura próxima de onde hoje seria 
o estacionamento do Back Supermercado. 

Gostou? Se você também tem registros da cidade ou do 
interior, mande para o Tempo do Epa: redacao@jornalarauto.
com.br e ajude a mostrar um pouco mais da nossa história!

FOI NOTÍCIA HÁ 30 ANOS
Na capa da edição do 
dia 23 de junho de 
1988, o investimen-
to superior a Cz$ 20 
milhões no tratamento 
de água realizado pelo 
Curtume Vera Cruz 
ficou em evidência. O 
mau cheiro era recla-
mação constante da 
população. 
Na outra metade da 
capa do Vera-cruzense 
de 30 anos atrás, o au-
mento de 30% para o 
funcionalismo munici-
pal teve destaque.
Na página 3, ainda 
a repercussão dos 
festejos de aniversário 
de Vera Cruz. Autori-
dades como Armindo 
Losekann, Alvino 
Schmitt, Guido Hoff e 
Nestor Frederico Henn 
lembraram, em sessão 
solene da Câmara de 
Vereadores, as dificul-
dades que marcaram o 
começo de Vera Cruz.

O dia de São João é comemorado em 24 de que enfeitaram as lojas. Outras comercializaram 

No clima de
São João, sô!

Colaboradoras da padaria se caracterizam todos os anos como caipiras e se divertem

Na EMEI Raio de Luz, a festa junina ocorreu no sábado, dia 16, com escolha de casais caipirinhas
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