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História e cultura
sonham com casa

Além de rememorarem feitos em 
obras e avanços no que se refere 
à infraestrutura, em serviços e em 
pioneirismo, os gestores de Vera 
Cruz refletiram sobre o patrimônio 
imaterial e o cultural, que também 
transformaram Vera Cruz em re-
ferência. Mas também frisaram os 
desafios para fazer a história local 
ser mais valorizada. 

Foi graças ao acervo doado 
pela família de Emílio Osmundo 
Assmann, que Vera Cruz passou a 
contar com um museu, inaugurado 
em 7 de junho de 1994, relembra 
Valdomiro da Rocha. O museu, 
aliás, carrega o nome de Emílio 
Assmann, em homenagem ao em-
presário e colecionador de peças 
com valor histórico, e que tinha a 
visão de resgatar o passado e pos-
sibilitar que a comunidade tivesse 
acesso a este conhecimento da 
própria origem.

O atual prefeito, Guido Hoff, 
reconhece que hoje em dia o Museu 
Emílio O. Assmann recebe poucos 
visitantes, também por estar em 
localização um pouco deslocada, 
avalia. Mas o plano para futuro pró-
ximo é evidenciar o passado assim 
que for concluída a tão esperada 
Casa de Cultura, um dos sonhos 
que atravessa gestões e tem contado 

com esforços de vários gestores, 
de empresas e de entidade social. 
A centenária casa da família Pick-
brenner, na rua Thomaz Gonzaga, 
foi tombada como patrimônio his-
tórico de Vera Cruz há mais de uma 
década. Desde então, esforços do 
Poder Público e da iniciativa privada 
buscam recursos para o restauro do 
prédio, via doações pelas leis de 
incentivo à cultura.

A intenção é transferir o museu 
para a Casa de Cultura, espa-
ço que vai evidenciar a história 
e atrair a comunidade, assim 
como os visitantes. O projeto de 
restauro do local foi firmado em 
2010 entre Rotary Club Vera Cruz 
e Prefeitura Municipal. É o Rotary 
quem administra o projeto e afirma 
que a conclusão da obra está com 
os dias contados. A expectativa é 
poder entregar a Casa de Cultura 
aos vera-cruzenses neste segundo 
semestre, mais um presente no ano 
do 60º aniversário do Município. 
Segundo o presidente do clube 
de serviços local, Ivan Marx, resta 
fazer algumas pinturas externas e 
internas, além dos vidros, parte da 
instalação elétrica, algumas calhas 
e, ao fim, o ajardinamento no local. 
O passado vai estar em evidência e 
vai ganhar um lar à altura.

Desafios
Guido Hoff refletiu sobre uma ca-
rência local: mais olhar para a cul-
tura, o turismo e o entretenimento. 
“Temos potencial para transformar 
em uma indústria sem fumaça, para 
arrecadação de dinheiro. Há um 
vazio que pode ser preenchido”

carolina almeida


