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De volta ao gabinete
Essa foi a proposta da roda de 

conversa promovida pelo Grupo 
Arauto no entardecer do dia 14 de 
maio, para valorizar memórias e a 
história dos 60 anos pelo olhar dos 
prefeitos de Vera Cruz. Um reencon-
tro. Um retorno ao Gabinete.

O local que serviu de base ad-
ministrativa aos prefeitos virou um 
pequeno estúdio. Não daqueles 
que promove debates acalorados 
em torno de uma lista de propostas 
para o caso de um novo mandato. 
Tampouco um confronto para mos-

trar quem fez mais obras em cada 
área. Foi uma roda de chimarrão 
ou café entre gestores, que começou 
com o cumprimento cordial defronte 
à Prefeitura, onde as primeiras foto-
grafias foram feitas para eternizar o 
momento e torná-lo histórico.

Juntos, Ivênio Mueller, Valdomi-
ro da Rocha, Heitor Petry, Haroldo 
Genehr e o anfitrião, Guido Hoff, 
subiram a escadaria para o segun-
do andar, onde fica o gabinete. Até 
chegarem no fim do corredor, a 
galeria de fotos de mandato, com 

a imagem do prefeito e vice, fez 
com que os convidados do encontro 
permanecessem alguns instantes 
contemplando semblantes. Não só 
os próprios, denunciando a pas-
sagem de tempo do registro para 
a atualidade, mas relembrando, 
saudosos, daqueles que já se foram.

O primeiro prefeito de Vera Cruz, 
Nestor Frederico Henn, é lembrado 
pelo pioneirismo. Foi em Vera Cruz 
a criação da Associação dos Municí-
pios do Vale do Rio Pardo (Amvarp), 
em 13 de maio de 1961, e Nestor 

foi aclamado o primeiro presidente. 
Fundou também a Associação dos 
Apicultores de Vera Cruz e presidiu 
as federações gaúcha e brasileira 
de apicultura. Pioneirismo está no 
DNA de Vera Cruz e essa foi uma 
das questões da roda de conversa. 
Em especial, no que Vera Cruz ins-
pira, no que Vera Cruz é referência? 
Sentados, lado a lado, no sofá do 
gabinete, eles voltaram ao lugar 
onde tomaram muitas decisões mas 
naquele momento, como verdadei-
ros colecionadores de memórias.
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