
A OPERAÇÃO

Em 5 de dezembro de 2017, uma força-tarefa visto-
riou a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, Secretarias 
Municipais e diversas residências em Vera Cruz, com o 
intuito de encontrar provas que sustentassem um su-
posto esquema de beneficiamento de munícipes, seja 
em exames e procedimentos médicos ou na distribui-
ção de material agrícola. Na época foram afastados o 
vice-prefeito, dois vereadores, dois secretários, quatro 
servidores da Câmara e uma servidora da Saúde.

MP entrega denúncia 
nos próximos dias
Antes de completar 
dois anos, em 5 de 
dezembro, inquérito 
já deve estar de posse 
do Poder Judiciário 
de Vera Cruz

Força-tarefa foi deflagrada no dia 5 de dezembro de 2017
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A Operação Fura-Fila, 
que investiga, entre 
outros, cinco políti-

cos de Vera Cruz, terá desfe-
cho nos próximos dias. Isso 
porque o Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Cri-
me Organizado (Gaeco) Saú-
de trabalha na finalização das 
peças acusatórias e deve ofe-
recer a denúncia em breve.

Todo o inquérito, que 
contém provas documen-
tais, escutas telefônicas e 
depoimentos, será remetido 
ao Poder Judiciário de Vera 
Cruz. Por enquanto, o Gaeco 
não informa se todos os 10 
investigados serão denun-
ciados, sobretudo para não 
atrapalhar os trabalhos, que 
iniciaram em 2017 e teve a 
deflagração da Operação no 
dia 5 de dezembro daquele 

ARQUIVO ARAUTO

PLANOS DE SAÚDE
Uma das maneiras 

de manter a qualidade 
de vida é manter a boa 
saúde. E, para isso, os 
planos podem auxiliar. 
Para falar da importância 
do convênio médico e 
todos os aspectos que 
o englobam, o Arauto 
Saúde desta semana ou-
viu a diretora de Desen-
volvimento da Unimed 
Vales do Taquari e Rio 
Pardo (VTRP), Cíntia Caetano. A profissional inicia 
destacando que alguns fatores são importantes no 
momento de escolha de um bom plano de saúde. 
“Alguns deles envolvem uma rede qualificada de 
prestadoras de saúde. Isso vai desde o médico que 
estará prestando aquele primeiro atendimento, mas 
um pouco mais além: vai na rede de laboratórios 
credenciados, clínicas credenciadas e hospitais”, 
explica. É preciso levar em conta ainda aquela ope-
radora que coloca as necessidades dos cliente no 
centro das atenções.

Mas como escolher um plano? “Na Unimed VTRP 
temos uma diversidade de planos de saúde que con-
templam desde um Plano Premium, com as necessi-
dades mais específicas de uma população que quer 
um plano de saúde onde possa ter amplo acesso 
em rede nacional até planos Class, Ambulatoriais, 
onde o cliente também vai poder optar de acordo 
com a sua necessidade e algo que se adapte à sua 
realidade”, informa. 

Cíntia aproveitou para explicar também sobre o 
período de carência, cuja a Agência Nacional de Saú-
de (ANS) já excluiu várias terapias desse processo. 
“Existem alguns tipos de exames complementares, 
alguns procedimentos obstétricos cirúrgicos onde a 
pessoa vai ter que esperar um determinado tempo 
em meses para poder executar”, especifica. “Isso tem 
muito a ver com a condição que já era pré-existente 
ao contrato do plano de saúde, ou seja, a pessoa já 
era portadora de uma doença, ela entra no plano 
para fazer um procedimento, aí pode ter carência 
que pode ser um pouco maior”, esclarece.

Durante entrevista, Cíntia explicou a diferença 
entre plano de saúde e seguro de saúde, embora 
existam algumas modalidades de planos que fun-
cionem basicamente como seguros. “Em resumo: 
no seguro, se houver um sinistro certamente você 
vai pagar uma franquia ou determinado valor para 
completar o integral da assistência, enquanto no 
plano quem assume o risco é a operadora, ou seja, 
as necessidades vão estar cobertas no valor da 
mensalidade”, completa.

GERAL08 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
8 E 9 DE NOVEMBRO DE 2019

Domingo é de 5ª Volks Fest em Vera Cruz
NA CLÁUDIO MANOEL
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ano.
De lá para cá, inúmeros 

foram os depoimentos co-
lhidos, principalmente de 
supostos beneficiados no 
esquema. Os últimos a serem 
ouvidos foram os investi-

gados. Conforme o Gaeco, 
as falas, que ocorreram na 
sede do Ministério Público 
de Vera Cruz, nos últimos 
dias, serviram para reafirmar 
o que os documentos e as 
interceptações apontaram.

LETÍCIA DHIEL

O domingo, dia 10, será de 
atividade para os admiradores 
de Fusca, derivados da linha 
Volkswagen e carros antigos, 
em Vera Cruz. A 5ª edição 
do Volks Fest vai trazer à rua 
Cláudio Manoel, cerca de 130 
veículos, das 8 às 18 horas. 
Além do Fusca, o público vai 
conferir modelos de carros an-
tigos, na 1ª edição do Encontro 
de Amigos e Antigos. No local, 
haverá espaço para churrasco, 
mercado de pulgas, sorteio de 
brindes, ditribuição de água 
quente e erva-mate, além de 
DJ. As inscrições para os veí-
culos Volkswagen têm custo 
de R$ 30, mais um quilo de 
alimento não perecível ou R$ 
35. Os primeiros 100 inscritos 
vão receber kit. Haverá, ainda, 
premiação aos carros desta-

ques. Para os demais carros 
antigos, a inscrição também 
é de R$ 30 mais um quilo de 
alimento não perecível. No en-
tanto, apenas os 30 primeiros 
inscritos ganham kit. 

CARREATA
Para entrar no clima do 

evento, no sábado, dia 9, será 
realizada carreata pelas princi-
pais ruas da cidade. Os carros 
vão sair da Praça José Bonifá-
cio, às 17 horas. A 5ª Volks Fest 
é organizada pelo Verafusca 
Clube com apoio da Prefeitura 
de Vera Cruz.

Evento será realizado neste domingo, na Cláudio Manoel
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