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Novas perspectivas de desenvolvimento
Se o desafio para o setor industrial 

é atrair novos investimentos que criem 
raízes no município, o secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Vera 
Cruz, Leandro Wagner, destaca as mais 
recentes conquistas que exemplificam 
as novas perspectivas locais. Algumas 
empresas ainda estão com o processo 
de instalação em andamento, como 
uma distribuidora de medicamentos 
e uma fabricante de móveis. Mas há 

exemplos como a Cithec, a Exclusive 
Piscinas, a B Tabacos, a distribuidora 
da Metalúrgica Mor e a Agilift, que 
representam várias áreas de atuação.

A Exclusive Piscinas, de Roberto e 
Simone Galvan, vai completar cinco 
anos de trajetória e em outubro pró-
ximo completa um ano da fábrica de 
piscinas em Vera Cruz, nas margens 
da RSC-287, a poucos metros do trevo 
de acesso a Ferraz. Basta passar pela es-

trada para o empreendimento, em área 
de aproximadamente dois hectares, 
chamar a atenção. São três pavilhões 
destinados à indústria, além do escri-
tório. A produção anual de piscinas 
gira em torno de 1,4 mil unidades. 
Em janeiro deste ano foi o recorde, 
com mais de 200 piscinas vendidas. A 
empresa que apostou em Vera Cruz 
concentra 30 funcionários e fabrica 15 
modelos de piscina, que ainda podem 

ter variação de tamanho e cor.
O mercado da Exclusive, além do 

Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo e Mato Grosso do 
Sul. E já exporta para o Paraguai e 
o Uruguai. A venda é destinada a 
lojistas, que por sua vez revendem 
ao cliente final. É mais um produto 
de procedência vera-cruzense que 
ganha outras fronteiras e faz a eco-
nomia girar.

Em diferentes segmentos industriais, 
novas empresas renovam as perspectivas 
de crescimento econômico local. A Exclusive 
Piscinas, por exemplo, ainda não completou 
um ano desde que instalou a fábrica nas 
margens da RSC-287, próximo do trevo de 
Ferraz, mas os produtos chamam a atenção 
de quem passa por ali. As piscinas feitas em 
Vera Cruz se espalham pelo Rio Grande do 
Sul e outros estados, como Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. 
Também conquistaram solo uruguaio e pa-
raguaio, ampliando o mercado da empresa.


