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DA REDAÇÃO

· UAU
Circula na edição de hoje mais um especial 
de moda, que destaca as tendências da co-
leção primavera-verão. Os modelos deste 
UAU são Vinícius Hochscheidt e Luana Veiga, 
que integra a corte do Mais Bela Negra de 
Vera Cruz. As imagens foram produzidas na 
propriedade do Neuri e da Rose Putzke, em 
Linha Número Um. O sol estava quente na-
quela sexta-feira, dia 16 de novembro, mas 
não tirou a alegria das jornalistas do Arauto, 
Carolina Almeida e Luciana Mandler, e dos 
modelos. Teve até pose para foto divertida, 
que ilustra este espaço. Confira o resultado 
da produção no suplemento.

· GINCANA
Gincana. Eis a paixão de Vera Cruz. E esta 
disputa está cada vez mais forte no interior. 
Depois de Linha Tapera, que organiza sua 
tradicional competição, o lado norte do 
município resolveu aflorar a criatividade e 
a competitividade. Foi realizada no último 
fim de semana a 1º Gincana de Ferraz. E para 
estampar a capa do Nosso Jornal na última 
sexta-feira, a jornalista e também ginca-
neira Carolina Almeida juntou um membro 
de cada equipe, mais dois da comissão 
organizadora, para uma foto ilustrativa da 
disputa. Um mapa mostrando o crescimento 
da atividade no interior foi o insight.

Fura-Fila ouve 
investigados 
em janeiro
Antes das oitivas, Gaeco deve analisar cerca de 
20 mil documentos vindos da Prefeitura e do Cisvale
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OPERAÇÃO EM VERA CRUZ

A Operação Fura-Fila com-
pleta um ano no próximo 
dia 5. A expectativa do Mi-
nistério Público era finalizar 
a peça acusatória até lá. No 
entanto, devido ao volume 
de documentos recebidos 
na última semana, vindos 
da Prefeitura de Vera Cruz 
e do Cisvale, esse prazo será 
postergado. A afirmação é do 
promotor João Afonso Beltra-
me, do Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco Saúde), 
com sede em Venâncio Aires. 
É ele quem está à frente da 
investigação. 

Conforme Beltrame, 20 mil 
prontuários médicos chega-
ram recentemente e terão 
que ser analisados. “Quando 
solicitei estes documentos, 
imaginava que viria de dois 
a três mil, mas vieram 20 mil. 
Então, minha expectativa 
de finalizar antes da opera-
ção fazer a aniversário não 
se concretizará”, relata ele. 
Após analisado todos os do-
cumentos, os 10 investigados 
serão ouvidos. Isso deverá 
acontecer em janeiro, tendo 
em vista o recesso do judi-
ciário, entre 20 de dezembro 
e 6 de janeiro. “Acredito que 
em um dia realizo as oitivas 
com todos”, calcula Beltrame.

A próxima etapa, adianta 
o promotor, será a finaliza-
ção da peça acusatória, que 
é formatada desde a inves-
tigação. A projeção é que no 
início do mês de fevereiro 

ocorra a denúncia. “Todos os 
documentos que recebemos 
estão confirmando aquilo que 
suspeitávamos: o beneficia-
mento de munícipes”, afirma 
Beltrame, que revela que a 
denúncia não deve apontar 
para crime pecuniário. Isso 
porque, revela o promotor, 
os investigados não geraram 
ônus ao Poder Público. “Eles 
ajudaram a comunidade, na 
intenção de em uma próxima 
eleição receber votos e se fir-
mar no poder”, explica.

A investigação chegou ao 
nome de 334 pessoas, em 
tese, beneficiadas no esque-
ma Fura-Fila. Estes números 
são de quem realizou con-
sulta médica, fez cirurgia ou 
recebeu materiais agrícolas. 
Por amostragem, uma par-
cela destes vera-cruzenses 
foi ouvida, o que contribuiu, 
segundo o promotor, para 
entender como funcionava 
o suposto esquema.

A Operação Fura-Fila foi 
deflagrada em 5 de dezem-
bro de 2017. Afastou cinco 
agentes políticos, incluindo 
vice-prefeito, vereadores 
e secretários municipais, e 
cinco servidores ligados ao 
Executivo e ao Legislativo. 
Por um período, eles ficaram 
longe da Câmara e da Pre-
feitura. Alguns retornaram 
em fevereiro deste ano, após 
decisão judicial.

OS BENEFICIADOS

O FURA-FILA


