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CHEGOU A HORA
Em 5 de dezembro, a Operação Fura-Fila completa 

mais um aniversário. Mas, até lá, a expectativa é que 
já tenha saído do campo da investigação e esteja de 
posse do Judiciário de Vera Cruz. O que vai constar na 
denúncia? Eis a pergunta que mexe com todos. Quem 
serão os denunciados? Todos os 10? Outras perguntas 
que martelam. O que se sabe, até agora é que as peças 
acusatórias são finalizadas. Tudo está na mão do Gaeco 
Saúde, com sede em Venâncio Aires.

POUCO SE FALA
Nesta semana, em contato com a Gaeco, poucas 

são as informações que o órgão repassa, principal-
mente para evitar comprometimentos na conclusão. A 
assessoria do promotor João Afonso Beltrame apenas 
informou que todos os investigados foram ouvidos - o 
último há poucos dias. Em contato com o presidente 
do PTB local, partido dos políticos investigados, Al-
cindo Iser preferiu não comentar detalhes das oitivas, 
nem o que a sigla espera relacionado à conclusão da 
investigação. 

O REFLEXO 
Inegável que o resultado da investigação vai impac-

tar no pleito eleitoral do próximo ano. No campo da 
suposição, vale lembrar que em caso de condenação, 
pode haver a inelegibilidade de envolvidos no suposto 
esquema de beneficiamento de munícipes. Eduardo 
Viana, um dos investigados, já confirmou - inclusive 
foi assunto da coluna - que pretende concorrer à Pre-
feitura de Vera Cruz, como cabeça de chapa. Resta 
aguardar as conclusões do MP e da Justiça. Por en-
quanto, especulações.

EXTINÇÃO DE MUNICÍPIOS
Repercutiu sobremaneira a possibilidade de extin-

ção dos municípios com menos de cinco mil habitantes, 
em uma proposta do Governo Bolsonaro. Na região, 
Vale Verde, Gramado Xavier, Herveiras e Mato Leitão 
podem deixar de existir. É difícil assumir posição frente 
a isso. Pelas redes sociais, diversos os comentários pa-
rabenizando a proposta, sobretudo pela diminuição de 
custos que ela irá gerar, como menos prefeitos, vices, 
vereadores e secretários. De outro lado, cabe destacar 
a referência que as comunidades perderiam, como a 
emissão de um documento, o pedido de um serviço 
público, a proximidade com o responsável por tal 
demanda, entre tantas outras. Será um longo debate.

DECISÃO RECUADA
O governador Eduardo Leite tirou o sono de muitos 

gaúchos no início desta semana, com a notícia do fim 
do parcelamento do IPVA e do pagamento antecipa-
do para janeiro. A repercussão foi negativa e a crítica 
intensa, ainda mais porque o Estado parcela salários. 
O velho ditado nunca foi tão atual: faça o que eu digo, 
mas não faça o que eu faço. Mas, Leite recuou da de-
cisão: pagamento do IPVA igual ao de 2019.
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