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De estradas de chão à logística privilegiada
Como todo começo, deixar de 

ser Distrito para se tornar Município 
não faz com que as coisas se trans-
formem em passe de mágica. No 
período da emancipação existiam 
74 estabelecimentos comerciais e 
53 industrialistas, dizia a certidão 
enviada pela Comissão Emancipa-
cionista. Ao falar das condições do 
novo Município, o argumento para  
o desenvolvimento econômico, por 
exemplo, era de que a região eman-
cipada teria água potável em abun-
dância, energia elétrica, ótimas 
rodovias - entre elas uma asfaltada 
- e numerosas pontes, permitindo 
o rápido escoamento de produtos 

beneficiados e matérias-primas. E 
pensar que hoje Vera Cruz se or-
gulha da posição geográfica estra-
tégica no Vale do Rio Pardo, tendo 
seus acessos asfaltados. 

Em 1979, por ocasião do 20º 
aniversário de emancipação de Vera 
Cruz, foi lançado o famoso “livro 
cor-de-rosa”, que até hoje serve de 
referência para muita pesquisa so-
bre o surgimento do município. Era 
gestão do prefeito Ivênio Mueller e 
naquela publicação constava que a 
rede rodoviária de Vera Cruz, entre 
gerais e vicinais, somava 39 estra-
das, ramificadas por todo território, 
em um total de 185 quilômetros. 

Atualmente são mais de 370 qui-
lômetros.

Pois a infraestrutura foi um dos 
assuntos puxados por Mueller no 
encontro com os prefeitos, para a 
roda de conversa que originou este 
especial. Naquela época, relembrou 
ele, um dos desafios do gestor esta-
va na melhoria da infraestrutura e 
os trabalhos tinham que ser concen-
trados na conservação das estradas, 
nas ligações intermunicipais e na 
construção de pontes de concreto 
em substituição às de madeira. 

Essas obras, completou Heitor 
Petry, feitas em todas as épocas, 
foram fundamentais para conectar 

Vera Cruz à região. “E não parou 
nisso. Se olharmos, Vera Cruz é 
um dos municípios mais privilegia-
dos em termos logísticos da nossa 
região. Temos ligações asfálticas 
para rodovias importantes que nos 
ligam aos quatro cantos do Estado. 
Isso é um privilégio que Vera Cruz 
tem, de certa forma natural, mas 
por outras questões também, por 
visões estratégicas trabalhadas”, 
sublinha o ex-prefeito. Se o desa-
fio, em outros tempos, era abrir e 
manter estradas em condições, com 
o passar dos anos, foi asfaltar e 
valorizar o potencial que Vera Cruz 
possui para viver e investir.

Conexão
Hoje, Vera Cruz possui 

120 quilômetros de 
estradas gerais, 172 
quilômetros de vici-

nais, 24,4 quilômetros 
de ruas pavimentadas 

e 56 quilômetros de 
vias urbanas

alceu bernardes


