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FelizCidade agita interior

Oito são denunciados no Fura-Fila
Inquérito da Operação 
que deixou a política 
local em turbulência 
no fim de 2017 foi 
entregue à Jusiça 
nesta segunda-feira

Operação foi deflagrada em dezembro de 2017

MINISTÉRIO PÚBLICO
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A  segunda-feira, dia 25 
de novembro de 2019, 
é histórica para Vera 

Cruz. Depois de quase dois 
anos, o Ministério Público 
entrega ao Poder Judiciário a 
denúncia da Operação Fura-
Fila, que causou turbulência 
na política local no final de 
2017. Depois de série de oiti-
vas, de cruzamento de dados,  
de análise de documentos, 
conclusão: oito réus e 45 fatos 
criminosos. 

Foram denunciados os ve-
readores Eduardo Wanilson 
Martins Viana, Marcelo Ro-
drigues de Carvalho e Mártin 
Fernando Nyland (na época 
da Operação, Mártin era se-
cretário de Desenvolvimento 
Rural); os assessores Gelson 
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Fernandes de Moura e An-
selmo Eli Ferreira Júnior; a 
servidora da Secretaria de 
Saúde, Adriane Mueller; a 
secretária de Saúde Eliana 
Maria Giehl; e o vice-prefeito 
Alcindo Francisco Iser. 

Dos demais investigados, 
a diretora-geral da Câmara 
de Vereadores, Ilse Migueli-
na Borges Riss, e o assessor 
parlamentar Guilherme Ma-
theus Oziemblovski foram 
absolvidos. Atualmente, só 
ocupam cargos dentro da es-
fera pública de Vera Cruz os 
vereadores investigados e o 
vice-prefeito. Os demais todos 
estão em outras atividades.

A DENÚNCIA
O documento entregue on-

tem à tarde ao Fórum local diz 
respeito à primeira ação que 
o Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Or-
ganizado (Gaeco), com sede 
em Venâncio Aires, concluiu: 
ação penal, que visa respon-
sabilizar criminalmente os en-
volvidos. A segunda ação, que 
ainda não foi remetida, é uma 
civil pública, que trata sobre 
improbidade administrativa. 

Os crimes que os oito, dos 10 
investigados, vão responder 
são de organização criminosa 
e peculato eletrônico. 

Em relação à participação 
no pleito eleitoral do ano que 
vem, até decisão em segun-
da instância, não há efeitos 
impeditivos do direito de 
concorrer. A informação é do 
promotor João Afonso Bel-
trame, que conduziu toda a 
investigação, que apurou um 
suposto esquema de benefi-
ciamento de munícipes, seja 
em exames e procedimentos 
médicos ou na distribuição de 
material agrícola.

DEFESA
Contatado pela reporta-

gem do Grupo Arauto, no 

início da noite de ontem, 
o advogado de defesa dos 
investigados, Marco Borba, 
disse que até por volta das 
19 horas não havia sido in-

timado. Nesta terça-feira ele 
deve ter acesso ao documen-
to, após despacho do juiz, 
que decide se aceita ou não 
a denúncia.

Mais uma edição do Feliz-
Cidade ocorreu neste domin-
go, dia 24. Pela primeira vez 
foi realizado no interior de 
Vera Cruz, em Linha Hen-
rique D’Ávila. O objetivo 
deste formato é destacar as 
potencialidades de cada loca-
lidade. Além de expositores 
locais, desde artesanato a 
alimentação, tradicionais ex-
positores do evento também 
participaram. 

Rosane Jost é moradora 
de Linha Fundinho e estava 
expondo. Conhecida pelos 
doces que já comercializou 
na Feira da Produção, neste 
domingo resolveu inovar e 
apostar nos cones trufados e 
geladinhos gourmet. Também 
trouxe trabalhos feitos com 
biscuit. Para Rosane, levar o 
FelizCidade para o interior foi 
uma iniciativa bem pensada e 
muito boa. “É algo diferente 
para o interior que está acos-
tumado apenas com jogos de 
futebol”, avalia. “Se puderem 

fazer com mais frequência, 
melhor, pois assim o pessoal 
começa a aderir”, completa. 

Esta edição do FelizCidade, 
em Linha Henrique D’Ávila 
foi organizado pelo C.C.E. 
Juventude com apoio da Pre-
feitura de Vera Cruz, através 
da Secretaria de Cultura, Tu-
rismo, Esportes e Lazer. Além 
de música, brinquedos inflá-
veis, exposição de artesanatos, 
tendas de pipoca e sorvete, 
foram realizados jogos de 
integração de vôlei e futebol. 
A turma do Interact Club Vera 
Cruz também fez pinturas e 
a Liga Feminina de Combate 
ao Câncer marcou presença 
com a comercialização de seus 
produtos.

Alini Piassini e a filha Naila 
são moradoras do centro, mas 
foram até o interior confe-
rir a novidade e aprovaram 
a iniciativa. “É importante 
proporcionar algo diferente  
para quem vive no interior”, 
sublinha Alini.


