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Sonho
Em 1998, o então 
prefeito Heitor Petry 
apresentou um pros-
pecto do lago  previsto 
para ser construído na 
região de Dona Jose-
fa, um pouco acima 
da Cascata Cantinho 
Colonial.  O projeto 
acabou não se con-
cretizando, mas ainda 
hoje, Petry reforça o 
sonho com uma bar-
ragem em Vera Cruz, 
para garantir reserva 
de água, o que “con-
solidaria nosso siste-
ma”, argumenta.

Um brinde à água: referência 
e orgulho dos vera-cruzenses

Se fosse para eleger um destaque, uma referência que inspira 
outros municípios, os prefeitos de Vera Cruz que participaram da 
roda de conversa parecem ser unânimes. A primeira lembrança 
é a água. O líquido precioso e indispensável e todos tem sido 
alvo de investimento em todas as gestões. Água própria, potável, 
em sistema municipalizado, que atende a quase todo município. 
O atual gestor, Guido Hoff, fez questão de reconhecer a todos, 
ressaltando primeiro Ivênio Mueller, pela decisão de manter o sis-
tema municipalizado, em sua gestão, e recentemente a ex-prefeita 
Rosane Tornquist Petry, pelo investimento milionário realizado 
em obras estruturantes, garantindo o aumento da captação, re-
servação e distribuição de água. Cada gestor, ainda, contribuiu 
com melhorias, avanços e manutenção do sistema, uma obra, 
portanto, que não tem partido ou uma única gestão. Um brinde 
à continuidade.

Na visão dos gestores, trata-se de um projeto também abraça-
do pela comunidade. Todos possuem a consciência da importância 
deste recurso que já gerou frutos, com o pioneiro projeto Protetor 
das Águas, uma verdadeira escola ambiental que preserva as 
nascentes do Arroio Andréas. “A água é uma marca muito forte e 
um orgulho para Vera Cruz”, resumiu Guido Hoff.

Pois a história desta referência vera-cruzense, dizem os anti-
gos, teve origem na demanda do Hospital Teresa, da Indústria de 
Bebidas Celina e da fumageira Lopes Sá, que eram marcos do 
desenvolvimento de Villa Thereza. Foi antes da emancipação que 
a hidráulica do Bom Jesus foi inaugurada, em 1953. O marco 
deste investimento é a maior referência da cidade: a Caixa D’Água, 
localizada a poucos metros da Prefeitura, com capacidade para 
reservar 50 mil litros. Na época da emancipação, em 1959, havia 
96 ligações de água em Vera Cruz. Pois os tempos mudaram e 
o crescimento habitacional também se reflete no abastecimento. 
Hoje são 9 mil ligações urbanas e rurais, o que representa mais 
de 10,2 mil imóveis com água do sistema municipal, informa o 
dirigente do Semae, Ivan Rodrigues. 

O desenvolvimento do município obrigou os gestores, ao 

longo das décadas, a efetuarem obras para ampliar a captação 
e a distribuição do recurso à população. Um dos marcos destes 
investimentos, assegura Rodrigues, foi a inauguração da Fonte 
Dhiel, em 1982. Afinal, com o aumento da população e o risco 
de desabastecimento, foi aproveitada uma vertente natural para a 
produção de água. Também foi construído um reservatório e uma 
adutora para conduzir a água de Dona Josefa até o reservatório 
do centro da cidade. Outro alívio para o abastecimento vem em 
1995, quando foi ativada a Estação de Tratamento de Água, no 
alto da rua Júlio Wild, obra que iniciou em 1991. Naquele tem-
po, pela média de crescimento em Vera Cruz, a obra tinha sido 
projetada para garantir o abastecimento até 2025. 

Mas não chegou a tanto e Vera Cruz mais uma vez precisou 
pensar no futuro. Já havia escassez de água no sistema quando, 
em 2011, a realidade começou a se transformar, com obras de 
ampliação da capacidade de tratamento junto à ETA, com recursos 
da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o que foi concretizado 
em 2015, com a inauguração das obras estruturantes do sistema 
de água, pelo PAC 2, num investimento milionário para garantir 
o aumento da capacidade de produção, tratamento e distribuição 
pelo município.

Em 2018, Vera Cruz consumiu 1.175.651 metros cúbicos de 
água. O montante é calculado com base nos registros de leituras 
de hidrômetro, feitos em mais de 10 mil economias de água, 
incluindo residenciais, comerciais, industriais e públicas. Boa 
parte desta água vem do Arroio Andréas e passa pela Estação de 
Tratamento de Água (ETA) antes de chegar às torneiras de 90% 
da população, que é abastecida pelo sistema municipalizado. As 
economias ainda são abastecidas por 20 poços artesianos, espa-
lhados pela área central e interiorana, bem como oito fontes natu-
rais. Mesmo a água que não passa pela ETA recebe o tratamento 
necessário, como prevê a legislação. A equipe está em constante 
deslocamento a todos os pontos do Município a fim de manter a 
qualidade da água, orgulho dos governantes e da comunidade. 
Um brinde, com água da mais alta qualidade.

Protetor
2011 foi um divisor de águas na água, com o perdão da redundância. 
Vera Cruz foi pioneiro no projeto de recuperação e proteção dos recur-
sos hídricos, com a adesão ao programa Protetor das Águas, ocorrido 
naquele ano. De lá para cá foram inúmeras ações para preservar as 
nascentes do Arroio Andréas. Os 63 produtores recebem Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA). Com o trabalho que  vem sendo realizado, 
em 2017, por exemplo, as classes 1 e 2 atingiram 89%, sendo possível 
reduzir os produtos químicos que são usados no tratamento. Com água 
de mais qualidade há economia anual de R$ 185 mil.
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