
AMI na Festa Junina da Escola Vera Cruz, em SP 
Por Haydee Maria  

A convite da direção da Escola Vera Cruz, de São Paulo, a “AMI São Luiz” participou da festa 
junina realizada pela escola no último dia 19 de junho, montando ali sua barraca.  

A Associação, através de vídeos e fotos, teve a oportunidade de mostrar a todos que 
participaram do evento o trabalho que vem desenvolvendo na reconstrução de São Luiz do 
Paraitinga, reformando, com o dinheiro conseguido através de doações, as casas que foram 
danificadas pela enchente. Não são intervenções enormes, mas, muito importantes, porque estão 
trazendo aos moradores a esperança do recomeço.  

Percebemos que houve um formidável engajamento da equipe do Vera Cruz no sentido de 
transmitir aos alunos o impacto profundo que a enchente do dia 1? de janeiro causou no 
patrimônio material e imaterial de São Luiz do Paraitinga. Exposições de fotos, pinturas, 
palestras, oficinas e aulas shows sobre a cidade, foram algumas das atividades desenvolvidas 
na escola.  

Aliás, merece aplauso o profissionalismo dos educadores do Vera Cruz. Trabalhar o tema 
“cultura popular” com faixas etárias diferenciadas, jovens entre 11 e 18 anos, sem se deixar 
levar pelas facilidades folclóricas criadas pelo esteriótipo do caipira, visto quase sempre de 
forma pejorativa, é uma tarefa árdua. Os professores e coordenadores do Colégio não só 
conseguiram com muita eficiência, mostrar o que temos de melhor; tradição, cultura, alegria, 
criatividade, como também, exitosamente, inseriram estes jovens no pequeno universo de São 
Luiz do Paraitinga.  

Nós, luizenses agradecemos a amabilidade com que fomos recebidos e o carinho desta 
comunidade para conosco. São Luiz do Paraitinga, como cidade, tem características marcantes, 
singulares. A destruição parcial de seu acervo arquitetônico não arrasou apenas um cenário 
maravilhoso, ímpar, mas também solapou parte do patrimônio imaterial da cidade, na medida 
em que ambos, patrimônio material e imaterial, caminharam juntos através dos tempos, são 
cúmplices e protagonistas de anos e anos de história. 


