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O futuro na Cápsula do Tempo
Não apenas reviver o passado, 

conversar de forma leve e descon-
traída numa roda de chimarrão, e 
enaltecer referências de Vera Cruz 
ao longo dos 60 anos. Os gestores 
foram convidados a sonhar. E deixar 
registrado, em texto, projetos ou o 
simples desejo para Vera Cruz na 
próxima década. Cada prefeito pre-
sente assinou a sua folha e os docu-
mentos foram devidamente armaze-
nados em uma garrafa transparente, 
que servirá de Cápsula do Tempo e 
está guardada na sede do Grupo 
Arauto. Em junho de 2029, por oca-

sião dos 70 anos de emancipação 
do município, o vidro será quebrado 
e os documentos revelados. Então, 
mais uma vez, a história se faz, se 
reescreve.

Ainda que cada um possa ter 
colocado demandas enxergadas 
ou até planos políticos para o Mu-
nicípio de forma secreta no papel, 
na conversa, alguns pontos foram 
compartilhados. Na essência, que o 
Município possa dar conta da estru-
tura de desenvolvimento, de emprego 
para sua gente, para o aumento da 
arrecadação para investir em mais, 

sinaliza Valdomiro da Rocha. “Que 
Vera Cruz seja excelência em saúde, 
em educação, em todos os setores. 
Que Vera Cruz seja um lugar muito 
bom não só de viver, de morar, mas 
também de trabalhar e fazer acon-
tecer as coisas”, refletiu Guido Hoff. 
Mas sem o dinheiro, o Prefeito não faz 
nada, complementou Ivênio Mueller, 
chamando atenção para a urgência 
da Reforma Tributária.

Tudo isso, na visão de Heitor 
Petry, se resume num mesmo ponto. 
O sonho é que Vera Cruz esteja, 
daqui a uma década, entre os 20 

municípios gaúchos com melhor 
Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), e para isso, é preciso investir 
em saneamento, sublinha. O IDH é 
uma medida resumida do progresso 
a longo prazo em três dimensões 
básicas do desenvolvimento humano: 
renda, educação e saúde. Acaba 
sendo um contraponto a outro in-
dicador utilizado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita, que considera 
apenas a dimensão econômica do 
desenvolvimento. A renda é impor-
tante, mas como um dos meios do 
desenvolvimento, não como seu fim. 
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