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DESFECHO MAIS PERTO
Nove dos 10 investigados na Operação Fura-Fila já 

foram ouvidos pelo Ministério Público. Sem detalhar 
quem ainda não prestou depoimento, o Gaeco Saúde, 
com sede em Venâncio Aires e que responde pela 
investigação, antecipou apenas que a oitiva deste 
investigado se dará ainda no mês de outubro. Com 
o encerramento dos interrogatórios, serão avaliados 
os relatos dos réus e oferecidas ao Poder Judiciário 
as peças processuais de acusação. Isso significa que 
será encerrada a fase investigativa. Em dezembro 
deste ano, a Operação completa dois anos desde a 
sua deflagração.

VEM PESQUISA AÍ
É de conhecimento da comunidade que os par-

tidos políticos realizam as pesquisas de análise de 
cenário, com o objetivo de identificar nomes que são 
bem vistos pelos eleitores. Contratados pelas siglas, 
os institutos circulam pelo Município e realizam entre-
vistas. Quatro partidos de Vera Cruz foram contata-
dos pela coluna com o intuito de apurar as pretensões. 
Um deles confirmou que fará nos próximos dias. Outro 
projeta para novembro e dois comentaram ser cedo 
ainda. As siglas preferem a confidencialidade para 
não influenciar no resultado. 

MOVIMENTAÇÃO
Aumenta o movimento acerca da candidatura 

de Lucas Dalfrancis para a Prefeitura de Vera Cruz. 
Nesta semana, ele esteve com o presidente estadual 
do PSDB, Mateus Wesp. Em vídeo, Wesp reiterou que 
Lucas é pré-candidato a Prefeito. O jovem, que já foi 
secretário de Cultura do Município na atual gestão, 
hoje trabalha na iniciativa privada em Porto Alegre e 
vem a Vera Cruz nos fins de semana para a realização 
de reuniões e conversa com líderes. Ele afirma que o 
partido, que está ressurgindo na cidade, já garimpa 
nomes para a vereança.

RECURSOS PARA INVESTIMENTOS
Uma das boas notícias da semana é a partilha de 

recursos do pré-sal aos municípios. O texto-base do 
projeto que permite a divisão dos valores foi apro-
vado na terça-feira, dependendo agora, apenas, da 
sanção presidencial. Vera Cruz deve receber cerca de 
R$ 2 milhões. Segundo o prefeito, Guido Hoff, o valor 
poderá ser usado para investimentos e pagamentos 
de dívidas previdenciárias. Sem detalhar no que deve 
investir, Hoff disse apenas que já tem planos, mas 
reiterou que o valor não alivia o fechamento de con-
tas no final do ano. De acordo com ele, se o dinheiro 
do pré-sal fosse para custeio, sim. Mas, como é para 
investimento, não. “Vamos aguardar a sanção do pre-
sidente e ver como o dinheiro chegará ao Município. 
A expectativa é de que seja em duas parcelas, uma 
esse ano e outra no ano que vem”, disse Hoff. Pela 
região, Santa Cruz do Sul vai receber pouco mais de 
R$ 5 milhões e Vale do Sol, R$ 1,1 milhão.
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