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COFRE DA CÂMARA
Eis que a notícia dos cofres sem chaves de Santa 

Cruz se espalhou rápido. A mídia estadual divulgou 
nesta semana a luta para abrir as peças no interior do 
município. E você sabia que há um cofre na Câmara 
de Vereadores de Vera Cruz? E que ele também está 
sem chave? Pois vamos à história. De 1975 a 1998, 
funcionava neste prédio a Caixa Econômica Estadual. 
O banco tinha seu cofre, para guardar documentos, 
contratos e dinheiro. Dentro da peça, que pelo ta-
manho permitia a circulação de pessoas na parte 
interna, há um cofre menor, esse usado apenas para 
guardar cédulas. Se tem dinheiro lá dentro, deve ser 
da família do Real, que é a moeda corrente do Brasil 
desde 1994. Mas Alcides Forsthofer, que foi funcio-
nário do banco e inclusive sabia a senha do cofre, 
acredita que não tenha restado nada de valores. 

VÃO TENTAR ABRIR
Instigado, Alcides promete conversar com outros 

funcionários que atuaram na Caixa Estadual e tentar 
abrir o bendito cofre, que ocupa um espaço de 13 
metros quadrados dentro da Câmara, mas que não 
chama atenção. No entorno dele estão a galeria de 
vereadores e de ex-presidentes e a porta principal 
fica no corredor que dá acesso aos banheiros, não 
sendo local de grande circulação. A direção da 
Câmara aguarda ansiosa pela possível abertura. 
Outras tentativas já foram feitas, mas sem sucesso. 
A estrutura não comportaria um arrombamento. O 
cofre tem uma fechadura com senha, além de duas 
com chave na parte externa. Após a porta principal, 
ainda há grades.

SAIA JUSTA
A Gincana começa na noite de hoje, em Vera 

Cruz, e os competidores não pouparam o elabora-
dor Eduardo Nagel durante debate promovido pelo 
Grupo Arauto, na quarta-feira. E justo, afinal era o 
momento de tentar, de todas as formas, arrancar pis-
tas para a disputa. Deu certo! A tal lista de inscritos 
para o enigma, que pede inclusive um homem com 
cabelo moicano, deu o tom da conversa. Esses par-
ticipantes não devem ser exigidos antes do sábado 
à noite. Um alívio às equipes, mas que não devem 
ter tanto “alívio” assim de hoje até domingo.

RECADO CLARO
Nagel tem discurso linear sobre a Gincana. Frisa, 

sempre, que será uma disputa que exigirá fôlego, 
preparo físico e psicológico. Que será de correria. 
Importante dizer, então, que com a mudança do QG 
para a Prefeitura, no sábado, tanto de manhã quanto 
à tarde, pelo fato do comércio estar aberto, é preciso 
atenção redobrada ao trânsito. Sem acidentes ou 
feridos. Sadia Gincana a todos!
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