São João de Campina Grande;
evento
deverá
acontecer
somente em 2021
O prefeito de Campina Grande informou na manhã desta sextafeira que não será possível realizar o evento.
Campina Grande não terá festa de
São João este ano (Foto:
Reprodução)

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anunciou o
cancelamento da festa de São João da cidade este ano, devido
ao risco de disseminação da covid-19. O anúncio foi realizado
em live na manhã desta sexta-feira (31).
Romero Rodrigues explicou que, embora os casos de covid-19
estejam diminuindo na cidade, a festa do São João não é apenas
um evento local. ”É um evento de alcance nacional e até mesmo
internacional. Nós estamos falando do evento que carrega a
marca de Maior São João do Mundo”, disse.
O prefeito citou outros eventos grandes que estão sendo
cancelados em outras cidades, como o Revéillon do Rio de
Janeiro e de São Paulo, e até mesmo o Carnaval que talvez não
ocorra no Rio de Janeiro. ”Com muita tristeza, a gente anuncia
que não será possível realizar o evento este ano”.
Ele garantiu que os comerciantes que compraram espaços para
trabalhar na festa terão o dinheiro devolvido, conforme
calendário que será divulgado nas redes sociais com as devidas

orientações.
A empresa Medow Entretenimento, que estava responsável pela
organização do evento, divulgou uma nota sobre o cancelamento:
”A vontade de manter acesa a chama dos festejos juninos e
realizar mais uma edição d’O Maior São João do Maior São João
do Mundo é imensa. Mas a necessidade de preservação da saúde e
de vidas humanas, é imensamente maior. A Medow Entretenimento
se solidariza com as inúmeras famílias que dependem da festa
para tirar seu sustento, mas entende que, nesse momento,
diante da realidade sanitária mundial, não existe condições
para promoção de eventos do porte do São João de Campina
Grande.
O cancelamento d’O Maior São João do Mundo 2020, por parte da
Prefeitura Municipal de Campina Grande, foi a decisão mais
sensata. O momento é de ter prudência. A hora é de nos
resguardar, unir forças para enfrentar esse inimigo invisível
e cruel e guardar nossas energias para festejar, quando tudo
isso passar. Em 2021, se Deus quiser, estaremos juntos
novamente”.
www.reporteriedoferreira.com.br

Assessoria

