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Para agradar papais 
de todos os gostos
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As vitrines estão em um mix de atrativos aos 
clientes. De um lado, as liquidações que gritam 
descontos que chegam à metade do preço, pelo 
centro da cidade. De outro, a proximidade 
com o Dia dos Pais, que é comemorado em 
12 de agosto. O bacana é que dá para unir o 
desconto especial com a data comemorativa e 
fazer boas compras. Ainda mais que tudo casa 
com o início do mês.

Como toda data comemorativa, os presen-
tes podem ser dos mais variados, afi nal, pais 
também têm gostos ecléticos. Está precisando 
de uma blusa, camisa ou sapato novo? Tem 
opção. Adora ir para as panelas ou para a 
churrasqueira? O universo é amplo. É fã das 
bebidas, da tecnologia, do esporte, da litera-
tura? É vaidoso e não dispensa um perfume 

ou acessório novo? Pois a hora é de dar aquela 
sondada com o papai pra descobrir o desejo 
da vez.

E se a intenção é apostar na surpresa, vá em 
frente. Tem presente para quem quer gastar 
com uma lembrancinha, como uma caneca, 
para quem não quer abusar do bolso e até 
para quem quiser extravasar. A observação é o 
primeiro passo para não errar na hora da com-
pra. O estilo de vida que ele leva, seus hábitos, 
hobbies, interesses, região onde mora, tipo de 
trabalho que tem, preferências musicais e lite-
rárias, entre outros detalhes, ajudam a fazer a 
escolha certa. Mas lembre-se: mais importante 
que qualquer presente é a presença dos fi lhos 
ao lado dos pais no segundo domingo de 
agosto. Curta este momento com ele.

Casa da família Brandt
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O conjunto de prédios acima se situava exatamente 
onde hoje está o Back Café. A casa em tijolo à vista era 
residência da família de Augusto Brandt e nos anos 50, a 
família de Edmundo Brandt. A construção anexa, em cor 
clara, era conhecida como “A Banca”, conforme informa 
Sérgio Brandt. Havia ali uma marcenaria instalada, e mais 
tarde, a partir dos anos 50, foi depósito de óleos lubri-
ficantes do posto de combustíveis de Edmundo Brandt.

No terreno baldio que ficava ao lado destes prédios 
era um local onde o pessoal do interior deixava cavalos 
e charretes enquanto tratavam seus interesses na “Villa”, 
ou mesmo iam a Santa Cruz, ou estavam em acompanha-
mento a familiares internados no hospital.

Na foto, a amazona de blusa xadrez era Sibylla Wer-
ner, que foi professora na Fundação Evangélica, em Novo 
Hamburgo. Era filha do escrivão distrital Carlos Werner, 
que foi quem “clicou” a foto, entre 1935 e 1940.

FOI NOTÍCIA HÁ 30 ANOS
Foi na capa do dia 4 de 
agosto de 1988 que a 
notícia da candidatura 
da Aliança Pró-Vera Cruz 
foi anunciada no Vera-
cruzense. A união de PDS 
e PFL foi divulgada antes 
das convenções partidá-
rias acontecerem. Haroldo 
Genehr como prefeito e 
Ervino Schaefer como vice 
eram os primeiros candi-
datos do pleito de 1988. 
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