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DENÚNCIA SILENCIOSA
A espera pelo resultado da Operação Fura-Fila 

chegou ao final. De forma um tanto quanto silen-
ciosa, o Ministério Público entregou no início da se-
mana o inquérito ao Poder Judiciário de Vera Cruz. 
Silenciosa porque não houve coletiva de imprensa, 
detalhamento da conclusão, coisas de praxe em 
episódios como este. Quando da deflagração da 
Operação, a exposição dos investigados foi infinitiva-
mente superior. O motivo? A comunidade questiona.

CONCLUSÃO
Depois de quase dois anos de colhida de provas, 

depoimentos e cruzamento de dados, eis que o vere-
dito aponta para oito denunciados. Todos os agentes 
políticos estão nessa leva. Os dois que não constam 
nos autos são servidores que atuavam na Câmara 
de Vereadores, mas que também foram afastados 
temporariamente após a operação. O sentimento 
deles é de alívio (leia na página 5).

E OS DENUNCIADOS?
A principal dúvida é o que acontece com os oito 

denunciados no suposto esquema. Até agora, uma 
incógnita. A tendência é de que não haja condena-
ção até o pleito eleitoral do ano que vem, sobretudo 
pelos trâmites do Judiciário. Isso significa que não 
há nada impedindo a participação de nenhum deles 
na disputa à Prefeitura ou à Câmara de Vereadores. 
Entre os denunciados, pelo menos um deles já ace-
nou o interesse por concorrer ao cargo máximo do 
Executivo.

REPERCUSSÃO 
A internet não perdoa. Nos últimos dias, o pre-

feito de Vera Cruz, Guido Hoff, disparou alfinetadas 
ao partido de seu vice-prefeito e os atritos se acen-
tuaram. Nesta semana, a presidente da Câmara de 
Vereadores de Santa Cruz, Bruna Molz, fez postagem 
que soou ofensiva a uma classe de trabalhadores 
e foi respondida pelos internautas. Virou meme e 
rendeu mais explicações através das redes sociais. 
Com a aproximação da eleição, deve se redobrar o 
cuidado com as postagens na mesma medida que 
crescem os “prints” de oposicionistas e eleitores.

POLÍTICOS OPINAM
A greve do magistério tem suas razões alicerça-

das no pacote de mudanças proposto pelo governo 
estadual. Eduardo Leite defende às alterações fir-
memente, sobretudo para aliviar as finanças gaú-
chas. Da mesma sigla partidiária, a ex-governadora 
Yeda Crusius também acredita que é preciso haver 
reformas. Agora, quem está na parte “mais fraca” - 
os servidores -, lutam para que o projeto não seja 
aprovado pelos deputados. Movimentos fortes estão 
sendo realizados, inclusive com apoio de políticos 
locais. O debate será longo e precisa de flexibilidade 
de ambos os lados para ser aprovado.
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