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O que mais eles sonham? En-
quanto que a restauração da Casa 
de Cultura parece ser o projeto mais 
próximo da conclusão, a alguns me-
tros dali o verde do Parque Ambien-
tal de Vera Cruz revela outro desejo, 
o de transformar efetivamente o lo-
cal em um centro educacional.  Parte 
do cercamento foi feito recentemen-
te, mas a ideia vai muito além. “Que 
seja um pulmão verde para Vera 
Cruz num futuro próximo”, deseja 
Heitor Petry. O Parque de Preserva-
ção Ambiental de Vera Cruz, com 
área de 18,75 hectares, no bairro 
Araçá, poderá ainda se tornar um 
Jardim Botânico e a intenção, além 
de transferir a unidade do Departa-
mento Municipal de Meio Ambiente 
para lá, e efetivamente promover 
trilhas guiadas para contemplar e 
estudar a fauna e a flora do espaço, 
promova a educação ambiental, 
acessível a toda comunidade e po-
dendo fomentar o turismo.

Outro sonho, acalentado há 
anos e que virou notícia por incon-
táveis vezes, é o asfalto de Linha 
Henrique D’Ávila. O sonho de ver 
a rua toda pavimentada, com boa 
sinalização e sem poeira nunca 
saiu da cabeça de quem mora na 

localidade ou transita pela região 
com frequência. Mas não é só al-
mejado por quem vive e passa por 
lá. Os gestores também nutrem este 
sonho, tanto que é pauta a cada 
gestão, já que o início se deu há 
décadas e foi interrompido. Houve 
abaixo-assinado, audiências, pro-
messas, pressão ao longo de todos 
estes anos.

Depois de muitas tratativas, o 
projeto avançou recentemente e 
segue algumas etapas, agora para 
atualizar o projeto e seus valores, 
para então partir à última parte, de 
pressionar por recursos estaduais 
e abrir a licitação que vai definir 
a empresa que executará a obra 
e, enfim, concretizar o sonho dos 
vera-cruzenses.

Boas estradas, conclusão de pro-
jetos iniciados, educação e saúde 
de qualidade, atração de empresas 
para gerar receita e empregos. 
Qual gestor não quer? Que comu-
nidade não deseja? Os prefeitos 
colocaram na Cápsula do Tempo 
alguns projetos deles, de forma se-
creta, para serem revelados daqui 
a 10 anos. E os moradores, o que 
sonham para o futuro de Vera Cruz? 
O desafio da reflexão está lançado.
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