
O FURA-FILA
A Operação Fura-Fila
foi deflagrada em 5 
de dezembro de 2017. 
Conforme divulgado 
na época, o suposto 
esquema foi denunciado 
de forma anônima 
em novembro de 
2016, quando começou 
a ser investigado. 

GERAL05 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
28 E 29 DE JUNHO DE 2019

Gaeco: “nada foi arquivado” 
Assunto surgiu 
nos bastidores da 
política local nesta 
semana. Previsão é 
que investigação seja 
concluída até outubro

JANTAR
A Comunidade Cató-
lica de Entrada Ferraz 
convida para o jantar 
do Padroeiro Sagrado 
Coração de Jesus, no dia 
28 de junho, no salão da 
comunidade. No cardá-
pio, galinhada e buffet 
de sobremesa por R$ 15 
antecipado e R$ 18 na 
hora. Ingressos com a 
diretoria e no Mercado 
Ferraz. Durante o jantar, 
haverá sorteio da rifa. 
Na animação, Musical 
Harmonia. Às 19 horas, 
missa.

JOGO 
A presidente da Socie-
dade Victória, Sidelga 
Putzke, convida suas só-
cias para jogo de bolão 
de mesa no domingo, 
dia 30, com início às 
9 horas e ao meio-dia 
almoço grátis para as 
sócias e para as demais, 
R$ 26. À tarde, festa de 
São João, com animação 
de Os Amigos da Festa. 
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Apolítica local se movi-
mentou nesta semana 
em Vera Cruz com 

murmúrios sobre um possível 
arquivamento da Operação 
Fura-Fila, deflagrada em de-
zembro de 2017. No entanto, 
o Gaeco Saúde, responsável 
pela investigação, garante 
que nada foi arquivado e que 
ninguém foi inocentado. Há 
quase dois anos, uma força-
tarefa vistoriou a Câmara de 
Vereadores, a Prefeitura, Se-
cretarias Municipais e diver-
sas residências em Vera Cruz, 

ARQUIVO ARAUTO

AVISOS

com o intuito de encontrar 
provas que sustentassem um 
suposto esquema de benefi-
ciamento de munícipes, seja 
em exames e procedimentos 
médicos ou na distribuição 
de material agrícola. Na época 
foram afastados o vice-pre-
feito, dois vereadores, dois 
secretários, quatro servidores 
da Câmara e uma servidora 
da Saúde.

De lá para cá, o Ministério 
Público se debruça na análise 
de dados, classificado pelo 
promotor João Afonso Bel-
trame, do Gaeco com sede 
em Venâncio Aires, como 
o maior desafio, sobretudo 
pelo fato de serem muitos 
dados para confrontar. A ex-
pectativa do órgão é concluir 
a investigação até o mês de 
outubro. Questionado sobre 
os possíveis crimes nos quais 
os investigados devem res-
ponder, Beltrame disse que 
ainda não é pertinente revelar. 

SEM OITIVAS
A previsão inicial era de 

que os 10 investigados na 
operação  fossem ouvidos em 
janeiro de 2019.  O prazo foi 
postergado. Em abril deste 
ano, o Nosso Jornal divulgou 
que as oitivas ainda não ha-
viam ocorrido. Em resposta 
nesta semana, o Gaeco reite-
rou que eles ainda não foram 
ouvidos.


