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LÁ se vão sessenta anos desde o dia em que Villa 
Thereza daria seu primeiro passo como município de 
Vera Cruz. As dificuldades de antanho foram superadas, 
mas nem por isso os dias de hoje são menos complica-
dos. Quantos obstáculos foram vencidos, quantos fatos 
pitorescos, históricos, tristes ou festivos poderiam ser 
narrados nestas seis décadas de caminhada. Tempos 
em que não havia cercas altas, as casas ficavam com 
portas e janelas abertas, havia estacionamento à vonta-
de para os sessenta veículos emplacados. As “vendas” 
agora são supermercados, as ruas empoeiradas estão 
pavimentadas e as áreas rurais ao redor da cidade se 
tornaram loteamentos com belas construções, e por aí, 
quantas mudanças ainda virão? Alguém pode prever? 
Sim, porque o próprio crescimento demográfico impõe 
a necessidade de investimentos em infraestrutura, para 
suporte do comércio, indústria, agricultura, prestação 
de serviços, saúde, educação e segurança. 

VERA CRUZ não está imune às dificuldades que 
outras milhares de comunas estão passando. Só aqui 
na Província, pelo menos 60% dos municípios não 
conseguem se sustentar, e dependem de Brasília para 
sobreviver. A chamada “década emancipacionista”, lá 
pelos anos 80, entusiasmou muitas localidades, até 
sem condições econômicas a se emanciparem, aten-
dendo principalmente a politiqueiros de plantão para 
gerar emprego a cabos eleitorais. Não tinham geração 
primária para se manter, e acabaram tirando uma fatia 
do bolo fiscal para o qual pouco ou nada contribuíram. 
Sem contar que a festejada “Constituição Cidadã”, do dr. 
Ulysses, impôs responsabilidades aos municípios sem a 
devida contrapartida. Aos parlamentares, que deveriam 
criar meios para contornar essa inadimplência municipal, 
ao contrário, viram uma oportunidade para promoção 
política e tornaram-se corretores de recursos em Brasí-
lia. Só estão tapando o sol com a peneira... Até quando?

NO último domingo, nem o mau tempo resistiu e 
até o astro-rei se fez presente para ver o brilho das 
equipes da Gincana, que mais uma vez se superaram 
no desfile. Nada mais apropriado, afinal era a Gincana 
do Jubileu de Brilhante de Vera Cruz. Cinematográfi-
co, diga-se, que não fica a dever para muita escola de 
samba, respeitadas as proposições, é claro. Centenas 
de pessoas se aglomeraram na Cláudio Manoel para 
aplaudir o espetáculo, tudo organizado e montado em 
apenas dois dias. A Gincana e o desfile temático estão 
definitivamente incorporados à tradição e à cultura local. 
O evento recreativo estimula a criatividade, o surgimen-
to de talentos individuais, a sagacidade, o trabalho em 
equipe e ações de solidariedade. Mesmo sendo uma 
competição, e por mais disputada que seja, reforça 
também a amizade. Como diria um velho gincaneiro, 
“gincana que é gincana, tem que ter polêmica”. Então, 
é cessar a rivalidade, a polêmica, aguardar o resultado 
e confraternizar.

DA Gincana à Feira da Produção, este ano, no Parque 
de Eventos, a partir de hoje até domingo. Assim como 
na Gincana, a Feira tem o apoio do Grupo ARAUTO. 
Não houve tempo hábil para concluir o pavilhão que 
seria destinado aos expositores. De qualquer forma, o 
secretário municipal e presidente da Feira, Gilson Bec-
ker, garante que toda estrutura de apoio está sendo 
providenciada, para conforto e entretenimento dos visi-
tantes, e suporte às agroindústrias, artesanato, comércio 
e gastronomia. Muitas apresentações artísticas e shows 
musicais estão agendados. A agroindústria é uma das 
atividades primárias que mais tem aumentado nos últi-
mos anos, e, portanto, extremamente importante para 
a economia do município, além de valorizar o trabalho 
do pequeno produtor que se utiliza de mão de obra 
essencialmente familiar e tecnologia limitada. Tal como a 
Gincana, espera-se a colaboração do patrono São Pedro 
chegando com bom tempo e o público prestigiando.
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Miller Supermercados 
investe em nova loja
Espaço que promete 
ser o mais moderno 
da rede vai ser 
construído na Avenida 
do Imigrante, em 
Santa Cruz do Sul

Loja mais moderna do Miller Supermercados vai ser construída na Avenida do Imigrante
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Centro de grande cres-
cimento imobiliário 
e que concentra di-

versas opções gastronômi-
cas, a Avenida do Imigrante 
receberá em um dos últimos 
terrenos ainda vagos um 
investimento de R$ 80 mi-
lhões. A cerca de 30 metros 
do entroncamento com a rua 
Galvão Costa, o Miller Super-
mercados vai construir a loja 
mais moderna da rede. Em 
uma megaestrutura de quase 
5 mil metros quadrados, o 
imponente prédio terá além 
de um supermercado, 15 lojas 
de diversos setores e praça de 
alimentação com bares e res-
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taurantes. Além disso, duas 
torres de apartamentos com 
aproximadamente 12 anda-
res serão construídas sobre o 
estabelecimento. 

Em contato com a repor-
tagem do Grupo Arauto, o 
proprietário da rede, Celso 
Müller, afirmou que o início 
das obras depende apenas da 
liberação de alvarás por parte 
da Prefeitura. A expectativa é 
de que a documentação au-
torizando o início das obras 
seja entregue até outubro. “A 
nova loja faz parte de uma 
estratégia de cercar o centro, 
escolhendo uma área com 
grande concentração de pes-
soas. A ideia é entregar todo 
o complexo comercial para a 
comunidade em 2020”, frisa.

Depois de pronta, a nova 
unidade deve gerar ao menos 
350 empregos diretos. Ainda 
conforme Celso Müller, o 
acesso ao novo supermercado 
será pela Avenida do Imigran-
te, com estacionamento térreo 
com 150 vagas. Já a entrada 

para os apartamentos e carga 
e descarga de caminhões será 
pela Galvão Costa.

UNIDADE EM 
LINHA SANTA CRUZ
Além do novo complexo no 

Centro, a rede Miller terá uma 
unidade em Linha Santa Cruz. 
Em frente ao prédio da antiga 
cooperativa será erguida uma 
estrutura de mais de mil me-
tros quadrados. Ao menos 90 
empregos serão gerados. “É 
um bairro que está crescendo 
muito. Investiremos lá pen-
sando no futuro”, comenta, 
destacando que as obras de-
vem iniciar no ano que vem 
com previsão de conclusão de 
12 meses.

Farmácia distrital 
deve inaugurar 
em outubro

MONTE ALVERNE

As obras da farmácia 
distrital de Monte Alver-
ne, interior de Santa Cruz, 
já iniciaram. A expectativa 
é que o local esteja pronto 
na segunda semana de 
outubro. Serão investidos, 
com recursos próprios da 
Prefeitura de Santa Cruz, 
R$ 75 mil para ampliação 
do local - que fica na Rua 
Felipe Bencke - e mais R$ 
150 mil para a contratação 
de pessoal. 


