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DESFILIAÇÃO EM “MASSA”
A política se alvoroça na Capital das Gincanas. 

Depois do empate em 5 a 5 e do voto de minerva do 
presidente da Câmara de Vera Cruz sobre o projeto 
que prevê a cobrança de taxa para eventos no Parque 
Municipal Jurema Tornquist, eis que vem uma desfiliação 
em “massa” de membros do PTB. O motivo? Segundo 
lideranças do partido, por uma pressão do prefeito, 
Guido Hoff, que estaria retaliando os votos contrários 
ao projeto dado pelos vereadores da sigla (entenda na 
página 4). Os que pediram a desfiliação são secretários 
municipais e servidores com cargo em comissão (CC). 
O pensamento deles, ao que indica, foi: antes sair do 
partido do que correr o risco de perder o emprego.

ATRITO VEM DE TEMPO
As rusgas entre o PTB e a administração de Vera 

Cruz não são novidade. A relação entre o Prefeito e o 
vice, Alcindo Iser, está abalada há um bocado de tempo. 
Desde a deflagração da Operação Fura-Fila, há um ano 
e meio, o PTB perdeu espaço significativo dentro da 
Prefeitura. Mesmo que ainda dois secretários eram filia-
dos à sigla - Marcelo Henrique de Carvalho, da Cultura, e 
Cláudio Stoeckel, da Educação -, é sabido que eles não 
foram indicações do partido para compor o alto escalão. 
Cláudio foi convidado pelo Prefeito e Marcelo, que era 
CC, assumiu a titularidade da Cultura na saída de Lucas 
Dalfrancis. As duas secretarias do PTB, de fato, eram a 
Saúde, com Eliana Giehl, e Desenvolvimento Rural, com 
Mártin Nyland, ambos afastados no dia da Operação 
e que não foram chamados para retornar aos cargos.

ENFRAQUECIMENTO
Hoje, o PTB tem apenas o vice-prefeito, que é cargo 

eletivo, dentro da Prefeitura de Vera Cruz. Na Câmara, 
conta com três vereadores. Não há nenhum cargo em 
comissão pertencente ao partido, pois, depois do pro-
jeto que extinguiu os assessores de bancada, todos os 
servidores são ligados à Mesa Diretora, que não conta 
com nenhum parlamentar do PTB. A legenda é uma 
das mais fortes do município, mas tem, historicamen-
te, dificuldades em continuar coligada até o final do 
mandato. Na gestão de Rosane Petry, também com o 
vice-prefeito do PTB, houve dois rompimentos. Chega-
ram a se “reconciliar” no andar dos quatro anos, mas se 
“divorciaram” de novo, em 2016.

SEM ARQUIVAMENTO NO FURA-FILA
Antes de começar a história dos CCs desfiliados, 

outro assunto ganhou os corredores da Prefeitura de 
Vera Cruz. No início da semana, um burburinho de que 
haveria novidades quanto à Operação Fura-Fila. O fato 
seria um possível arquivamento da investigação. Alarme 
falso! O Ministério Público garante que não ocorreu e 
foi incisivo ao dizer que não há, por enquanto, nenhum 
inocentado. Passados 18 meses da Operação, os 10 
investigados ainda não foram ouvidos. Quando será? 
A pergunta é latente. 
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