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Luz e telefone: pedais do progresso
Hoje parece ser tão simples ti-

rar o celular do bolso e fazer uma 
ligação ou mandar uma mensagem 
para amigos de qualquer lugar do 
mundo. Também é natural chegar 
em casa, acender a luz, tomar um 
banho quente e relaxar em frente à 
TV. As pessoas costumam se irritar 
quando falta energia por algumas 
horas, mas poucas conseguem ima-
ginar o que é depender de lampião 
e liquinho para iluminar a casa.

Pois em 1976, enaltece o prefeito 
Guido Hoff, Vera Cruz foi reconhe-
cido como o primeiro município 
totalmente eletrificado do Brasil. 

No interior existia eletrificação em 
alguns lugares, como Linha Henri-
que D’Ávila, Vila Progresso, centro 
de Ferraz. No Rincão da Serra, 
apenas a rede alta. Foi por lá que 
Hoff iniciou este grande projeto, 
instalando a rede baixa. E assim 
se espalhou por todos os recantos, 
no interior e nos bairros, de norte a 
sul de Vera Cruz. Só na zona rural, 
recorda ele, foram mais de 500 
famílias beneficiadas.

No dia da inauguração, em cada 
localidade era festa garantida, com 
churrasco, chope e foguetório, ban-
cada pelas empresas que faziam a 

instalação da rede. O Prefeito não 
esquece a emoção daquelas famí-
lias, que riam com a brincadeira de 
ligar e desligar o interruptor, só para 
ver a lâmpada iluminar.

“A eletrificação rural e o telefone 
automático foram pedais do desen-
volvimento de Vera Cruz”, avalia 
Guido Hoff. Ele não esquece das 
dificuldades dos colaboradores da 
Lopes Sá em conseguir completar 
uma ligação telefônica para o 
Rio de Janeiro. Era preciso ir a 
Porto Alegre. O Prefeito chegou a 
negociar com o governador Eu-
clides Triches o título de Cidadão 

Vera-cruzense pelo investimento na 
telefonia automática. O mandato 
acabou sem a obra sair. Foi então 
que a pressão recaiu sobre o suces-
sor, Sinval Guazzelli. A concretiza-
ção iniciou com um cabo para 120 
telefones automáticos, que vinha de 
Santa Cruz para Vera Cruz, recorda 
Hoff. A partir daí, a comunicação 
se espalhou e foi facilitada no 
município. Para Guido Hoff, esses 
dois projetos, da eletrificação e do 
telefone, são divisores de águas 
e marcam um novo momento de 
dignidade e crescimento para a 
vida da comunidade.

Dia de festa
Na Semana do Município 
em junho de 1976, a festa 
foi grande para marcar a 
inauguração do telefone 
automático e a comemo-
ração por Vera Cruz ser 
totalmente eletrificado. A 
solenidade contou com a 
presença do secretário es-
tadual de Minas e Energia, 
Henrique Anawate, dos de-
putados Norberto Schmidt 
e Silvérius Kist, do secretá-
rio estadual de Saúde, Jair 
Soares, e do governador 
gaúcho Sinval Guazzelli
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