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Município que se expande por todo lado
Já teve um tempo que chama-

vam Vera Cruz de “a pequena 
grande cidade”. Se comparada com 
a vizinha Santa Cruz, realmente tem 
dimensões menores e não se vê 
o crescimento vertical acentuado, 
com prédio colado em prédio. Mas 
a antiga Villa Thereza se expande 
para todos os lados, o crescimento 
horizontal é inegável, basta dar uma 
voltinha pelos bairros e descobrir 
que os campos antes desabitados 
deram lugar a loteamentos, que 
por sua vez multiplicam construções 
a cada ano. Quem nunca ouviu 
Vera Cruz ser chamada de “cidade 
dormitório”? Pois não são poucos 

os moradores que possuem toda a 
jornada diária de trabalho e estudos 
na cidade vizinha e retornam a cada 
fim do dia para o lar.

Em média, a cada ano, mais de 
270 construções são registradas no 
Setor de Engenharia da Prefeitura, 
entre obras novas ou reformas. Se 
isso não basta para sinalizar o cres-
cimento, também é bom saber que 
foram abertos, de 2014 a 2018, 17 
novos loteamentos. É o crescimento 
horizontal do município, ressalta-
do pelo ex-prefeito Valdomiro da 
Rocha, como uma peculiaridade 
do desenvolvimento urbano local. 
Em novas ligações de água feitas 

pelo Semae a cada ano, o número 
chegou a 178 em 2019, mas quatro 
anos antes totalizou quase 450. São 
indicativos do crescimento imobiliá-
rio e evidências de que a pequena 
grande cidade cada dia se torna 
maior. Que a cidade dormitório, 
cada vez mais é o lar-doce-lar de 
muita gente cativada pela qualidade 
de vida, pelo custo, pelos serviços 
ofertados e pela proximidade com 
tudo.

É claro que o crescimento tam-
bém traz preocupações aos gesto-
res. A frota atual, de 16.809 veícu-
los, que o diga. Não raras vezes o 
trânsito apresenta problemas pelo 

volume em circulação nos horários 
de pico, e esforços têm sido feitos 
para tentar organizar o desloca-
mento pelas vias. Há desafios? 
Claro que sim, concordaram os 
ex-prefeitos, que pensam em como 
desafogar o trânsito em pontos 
como a rua Roberto Gruendling, 
por exemplo. Lá em 1959, ano 
da emancipação, eram apenas 
64 veículos na pacata Vera Cruz. 
Não existia horário de pico, não 
precisava sinaleira para controlar 
o tráfego, não tinha falta de es-
tacionamento pelo centro. Com o 
crescimento, os desafios para a Vera 
Cruz do presente e do futuro.
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