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FURA-FILA DE VOLTA À PAUTA
O zum zum zum de Vera Cruz é que supostos 

beneficiados do esquema Fura-Fila estão sendo cha-
mados para prestar depoimento junto ao Ministério 
Público. A informação circulou nesta semana pelas 
redes sociais. Teve também quem afirmou à coluna 
que seu nome está na lista dos que passarão por 
oitivas. O Gaeco, responsável pelos trabalhos, disse 
que o momento não é oportuno para dar detalhes, 
sobretudo para não atrapalhar as investigações. 

PARADA ELA NÃO ESTÁ 
Não faz muito tempo que nos bastidores da políti-

ca local ventilou o possível arquivamento da Operação 
Fura-Fila. Na época, o Jornal Arauto repercutiu e a 
afirmação do promotor João Afonso Beltrame foi 
contundente. “Nada foi arquivado”. Ele ainda pontuou 
que no momento não havia nenhum inocentado. A co-
munidade aguarda uma resposta. Tudo se encaminha  
para um desfecho. E o período que ele deve ocorrer, 
bem como o resultado, podem impactar diretamente 
nas próximas eleições. 

ELEIÇÕES 2020
E as articulações para o pleito do ano que vem 

avançam. Em costura com o diretório estadual do 
partido de Eduardo Leite (PSDB), o ex-secretário de 
Cultura de Vera Cruz, Lucas Dalfrancis, deve liderar a 
reabertura da sigla tucana no município. Com trânsito 
fluente em Porto Alegre, o jovem é uma das apostas 
para as eleições de 2020. A intenção, segundo ele, é 
buscar uma via alternativa para a disputa majoritá-
ria e construir um time qualificado de candidatos à 
vereança. Desde 2015, Dalfrancis não possui filiação 
partidária. Antes, era ligado ao PP.

GUIDO VAI À REELEIÇÃO?
Ontem à tarde, em conversa com o prefeito Guido 

Hoff, eis que surge o tema reeleição. Quando iniciou 
seu quarto mandato, em 2017, Guido disse ter dois 
caminhos: ser aquele que fazia uma obra aqui outra 
ali ou aquele que pensasse no município a médio e 
longo prazo. De acordo com ele, decidiu pela segunda 
alternativa. E se orgulha com os investimentos em-
presariais, a obra da nova creche, a pavimentação de 
ruas que deve iniciar em breve, entre outros avanços. 
Fui mais direto e perguntei as pretensões para o ano 
que vem: não disse que sim, nem que não. Mas o 
semblante demonstrou que tem motivação para mais 
quatro anos. Vamos aguardar.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
Vera Cruz quer saber quais serão as ruas con-

templadas na pavimentação a ser feita com o finan-
ciamento da Caixa Federal. O Município segue nos 
trabalhos de análise dos critérios, levando em conta, 
entre outras coisas, o número de moradores por qua-
dra, e pretende divulgar a relação até o fim do mês. 
Após isso irão ocorrer as audiências públicas com os 
moradores das respectivas áreas. As obras, propria-
mente ditas, serão divididas em quatro lotes, adianta 
o prefeito, a fim de diminuir o tempo de execução. A 
previsão é entregar o calçamento em seis meses, se 
o clima favorecer. 

FÉRIAS 
Estarei em férias pelas próximas três semanas. O 

colega e jornalista Guilherme Bica é quem vai com-
partilhar com vocês os bastidores da política e dos 
assuntos que repercutem em Santa Cruz, Vera Cruz 
e região. Até mais!

MOSAICO

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

JOGO CANCELADO
A Sociedade Primavera 
Augusta Vitória avisa que 
o jogo de domingo, dia 25, 
foi cancelado por motivo 
que as Sociedades Pri-
mavera Augusta Vitória, 

Sempre Avante e Bolão 
União vão para a festa em 
Travessão, em Dona Jose-
fa. Ônibus de Vera Cruz às 
12h15min, passando por 
Cipriano, Fim da Linha e 
Borges de Medeiros.

BOLÃO
A Sociedade Victória avi-
sa as sócias que haverá 
jogo de bolão de mesa no 
sábado, dia 24, no Clube 
Vera Cruz, com início às 
13 horas. 

AVISOS


