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25 DE JUNHO DE 2019

Festas juninas disseminam 
alegria e aquecem o comércio
São João foi celebrado 
na segunda-feira, 
mas os eventos se 
multiplicam nesta 
época, especialmente 
nas escolas

Já tradicional em Santa 
Cruz do Sul, o Arraiá 
da 28 será realizado 
na sexta-feira, das 14 
às 19 horas. Conforme 
uma das organizadoras, 
Heloísa Tavares Ferreira, 
22 lojistas da Rua 28 de 
Setembro devem par-
ticipar das atividades. 
A intenção também 
é arrecadar alimentos 
para a Liga Feminina 
de Combate ao Câncer. 
O evento se estenderá 
desde o início da 28, no 
entroncamento com a 
rua Thomaz Flores, até a 
Tenente Coronel Brito. 

Na EMEI Pingo de Gente, tarde de ontem foi para dançar ao som das músicas juninas

TEM PIPOCA E ARRASTA PÉ
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Roupa xadrez, chapéu 
de palha, trança no 
cabelo e laços colori-

dos. Remendos pelas roupas, 
bigodinhos, pipoca, rapadura, 
pinhão. Brincadeiras como 
pescaria e tudo premiado. As 
festas juninas tomam conta 
das escolas nesta época do 
ano e não raras vezes colorem 
as empresas, instigam a ven-
da no comércio e motivam 
comemorações entre grupos 
de amigos. Entre as crianças, 
motivadas pelas festas esco-
lares, a comemoração ganha 
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ARRAIÁ dA 28

Aline mostra roupa para pet e babeiro, novidades juninas EMEI Sabor de Alegria fez festa aberta à comunidade

DIvULGAÇãO

mais força e cor, com brinca-
deiras, música e bandeirinhas 
espalhadas pelo pátio e pelas 
salas, como ocorreu ontem, 

Dia de São João, em vários 
educandários, mas os refle-
xos estão por todos os lados. 
Basta entrar nos supermerca-

dos e conferir as prateleiras 
montadas com tudo o que 
um arraiá pede, da pipoca 
ao pinhão.

COMÉRCIO
Nas lojas especializadas 

em fantasia e decoração, sai 
de tudo, principalmente para 
as festinhas escolares, mas 
os eventos particulares, em 
família ou grupo de amigos, 
também estão em alta. A ven-
dedora Aline Erdmann conta 
que tiaras, remendos para 
adesivar a roupa e chapéu 
de palha estão entre os itens 
mais vendidos, mas revela 
novidades como babeiro para 
as crianças em tema junino, 
assim como roupinha para 
os pets, a partir de R$ 19,90. 
Alguma dúvida que a moda 
vai pegar?


