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... porém a maior 
das riquezas...

... inda são os filhos teus. Diz o 
hino de Vera Cruz, escrito por Nel-
son Wagner, em 1990.

Ele revela muito da história, do 
solo rico e fértil, do trabalho para o 
progresso e dos encantos que sem-
pre fascinam. Poderia fazer eco de 
tudo o que os gestores da história 
destes 60 anos de Vera Cruz disse-
ram e refletiram durante o encontro, 
o retorno ao gabinete, promovido 
pelo Grupo Arauto.

Mas a força propulsora de tudo 
isso está neles. Nos filhos teus. Nos-
sos. Nas gerações que vêm e que 
vão e que escrevem a história, cada 
qual a seu tempo, com seus anseios, 
suas necessidades, suas referências. 
É para cada vera-cruzense que os 
gestores planejam suas demandas e 
elegem prioridades de acordo com 
o limite de cada orçamento. É com 
os vera-cruzenses que cada passo 
é dado. Na força de trabalho do 
operário, do agricultor, do médico, 
do administrador. Na energia das 
crianças que povoam as salas de 
aula e tratam de aprender as lições 
para abrir os próprios horizontes e, 
logo mais, fazer isso pela sociedade 
também. É com os clubes, grupos 
e entidades, todos formados por 
pessoas que se dedicam, na maioria 
de forma voluntária, que as forças 
se somam para aprender, para 
mobilizar, para ajudar naquilo que 

o Poder Público já não tem braços 
suficientes para abraçar.

É com os filhos de Vera Cruz, 
de Villa Thereza também, que 
hoje comemoramos 60 anos. É 
para eles que buscamos reviver, 
nesta revista especial que aqui 
encerra, um encontro histórico 
entre gestores que tiveram a honra 
de comandar o município, eleitos 
por vocês, pela comunidade. Aos 
olhos e lembranças deles, cada 
cidadão teve a chance de reconhe-
cer aspectos da história, reafirmar 
referências, se orgulhar, uma vez 
mais, daquilo que já se orgulha-
va. E é convidado a pensar sobre 
o futuro. Uma Cápsula do Tempo 
com as respostas dos prefeitos está 
no Grupo Arauto, para ser aberta 
em uma década. Mas o desafio 
pode ser multiplicado nas escolas, 
nas empresas, entidades, em casa. 
Sonhar é de graça. E se for possível 
focar na trajetória, em tudo o que 
é preciso fazer para realizar estes 
planos, a hora é agora. O futuro 
já começou.

Todos são convidados a escrever 
e a reescrever esta história. E a fa-
zer jus ao hino, que diz: “ó salve, 
terra querida, orgulho e luz do meu 
viver! O teu encanto me fascina, 
Vera Cruz, do meu bem-querer”.
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Encerramento
É com os filhos de Vera Cruz, de Villa Thereza também, que 
hoje comemoramos 60 anos. É para eles que buscamos 
reviver, nesta revista especial que aqui encerra, um encontro 
histórico entre gestores que tiveram a honra de comandar o 
município, eleitos por vocês, pela comunidade.
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