
TEMPO DO EPA

CAROLINA ALMEIDA 
redacao@jornalarauto.com.br

Alguém aí falou em Gincana?
E falou em tarefa de antiguidades?
Pois cá estamos nós, sempre ligados, para o Tempo 

do Epa.
Na 2ª Gincana de Ferraz, que divulgou o resultado 

no último fim de semana, as equipes também precisa-
ram correr atrás de algumas coisinhas. Nesta edição, 
vamos chamar a atenção para duas delas, bem vera-
cruzenses. Detalhe: apenas uma equipe conseguiu 
entregar os objetos solicitados e pontuou.

A tal de vaca pedia um DVD, LP, fita K7 ou CD 
original de um grupo ou cantor que tivesse em seu 
conteúdo e descrito em sua capa a música “A Vaca 
Salomé”. Esta colunista, como pesquisadora da histó-
ria do Coral Municipal de Vera Cruz, sabia da resposta 
em poucos instantes. Aliás, na revista alusiva aos 30 
anos do coro, publicada pelo Nosso Jornal no dia 23 
de agosto de 2019, na página 6, consta a relação das 
canções escolhidas para o vinil, que foi a primeira 
gravação do nosso Coral. Quem leu, adivinhou. E era 
fácil de conseguir o disco, não era?

Duas datas especiais. Essa era a tarefa de número 
8, talvez das mais difíceis. O enunciado dizia que no 
ano de 1974 se comemorou os 150 anos de imigração 
alemã no Brasil e, em Vera Cruz, os 15 anos de eman-
cipação. Tamanha importância da data, foi confec-
cionado um objeto comemorativo para recordação, 
que foi distribuído a autoridades no baile alusivo ao 
Sesquicentenário da imigração Alemã e aos 15 anos 
de emancipação de Vera Cruz. 

As dicas dadas na tarefa eram preciosas, especial-
mente para descobrir o tipo de artefato pedido: foi 
feito pela Fábrica de Bandeiras Picoral Ltda. Ainda: 
tem datado o ano de 1974, estampado o brasão de 
Vera Cruz e os termos “Sesquicentenário da imigra-
ção Alemã” e “Vera Cruz 15 anos de Emancipação”. 
Na imagem acima, a flâmula, entregue por uma única 
equipe.
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Becker apresenta 
projeto da nova loja
Previsão é inaugurar 
empreendimento no 
segundo semestre 
de 2020, segundo 
diretor-presidente da 
empresa

Em prédio próprio, empreendimento estará em esquina nobre de Vera Cruz
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Passado pouco mais 
de um ano desde que 
virou notícia o inves-

timento da Lojas Becker em 
Vera Cruz, ao comprar o imó-
vel onde estava a centenária 
Casa Assmann, na esquina 
das ruas Martim Francisco 
com a Cláudio Manoel, o di-
retor-presidente da empresa, 
Eleonor Becker, anunciou 
detalhes do empreendimento 
a ser construído no município, 
no ano que vem. Isso porque 
agora está em andamento a 
obra em Candelária, o que 
deve durar de quatro a cinco 
meses, projeta o Presidente. 
Depois disso, a equipe de tra-
balho vem a Vera Cruz. Serão 
gerados cerca de 15 empregos 
na construção, que deve efeti-
vamente iniciar entre fevereiro 
e março de 2020. Serão dois 
mil metros quadrados entre 
loja e depósito, afirma Eleonor 
Becker.

O diretor-presidente da Lo-
jas Becker explica que na famo-
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sa esquina do centro de Vera 
Cruz estará uma moderna 
loja de mil metros quadrados 
e no subsolo mais mil metros 
quadrados de depósito. Ao seu 
lado, duas lojas de 500 metros 
quadrados cada, destinadas 
para locação. Ainda, o inves-
timento prevê, nos fundos do 
terreno, estacionamento pri-
vativo aos clientes da Becker, 
para melhor comodidade de 
quem estiver em compras.

Na perspectiva de Eleo-
nor Becker, a construção do 
empreendimento próprio em 
Vera Cruz deve durar cerca de 
seis meses para ficar pronto, 
e deve inaugurar, portanto, 
no segundo semestre do ano 
que vem. Se hoje a Lojas Bec-

ker, que está instalada na rua 
Roberto Gruendling, próxima 
aos Correios, possui na equipe 
20 funcionários, na nova estru-
tura deve contar com pelo me-
nos mais cinco profissionais, 
projeta o Diretor-Presidente, 
que vislumbra também mais 
retorno para a economia do 
município com a arrecadação 
de impostos.

TRÂMITES
Na Prefeitura, a Becker en-

caminhou, em meados de 
setembro, o pedido de demar-
cação de terreno e unificação 
das escrituras, para então ser 
encaminhado o projeto ao 
Corpo de Bombeiros e tam-
bém à Prefeitura, seguindo os 
trâmites para dar início à obra.

Com 256 lojas - recentemente inauguradas mais três 
no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina e uma no 
Paraná  - e meta de fechar em 261 empreendimentos até 
o fim do ano, a Lojas Becker está ampliando em diversos 
municípios suas instalações, frisa Eleonor Becker. Em 1º de 
outubro, inaugurou prédio próprio em Agudo. O próximo 
passo é construir em Candelária e Vera Cruz.
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