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Relação conturbada 
entre Governo e PTB

Projeto tradicionalista foi o estopim 

Votação contrária a 
projeto do Executivo 
pode ter motivado 
desfiliações de CCs 
e secretários nesta 
semana em Vera Cruz

PSB e PTB coligaram para a eleição de 2016
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N ão anda amistosa a 
relação entre o PTB 
e o Governo Muni-

cipal de Vera Cruz. O dis-
tanciamento ocorre desde o 
início do ano, quando a opo-
sição ganhou a presidência 
da Câmara. E nesta semana, 
após os vereadores do PTB 
votarem contra um projeto 
encaminhado pelo Execu-
tivo, que prevê a cobrança 
de aluguel para eventos no 
Parque Municipal Jurema 
Tornquist, eis que surge uma 
possível retaliação à sigla. 
Conforme o presidente do 
PTB local e vice-prefeito, Al-
cindo Iser, os CCs do partido 
ligados à Prefeitura foram 
pressionados pelo prefeito, 
Guido Hoff, a se desfiliarem. 

Duas secretarias muni-
cipais são ocupadas por 
membros do PTB: Cultura e 
Educação. No site do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
consta que Marcelo Henri-
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FOI amplamente divulgado pela mídia na semana 
passada, de que não haveria o julgamento dos habeas 
corpus apresentados pela defesa de Lulla, junto à Se-
gunda Turma da Suprema Corte. Pautados para a ter-
ça-feira, 25, seriam reagendados no segundo semestre, 
após o recesso de julho. Na última hora, por manobra 
do ministro Gilmar Mendes, o julgamento foi mantido. 
Curiosamente, o advogado defensor estava sabendo, 
e nem poderia ser diferente, bem como os principais 
líderes da oposição, confiantes de que o presidiário-
mor sairia livre de Curitiba. Foi uma sonora decepção. 
Os dois habeas corpus foram rejeitados por maioria 
da Segunda Turma. Nisso tudo, a tese de suspeição 
do então juiz Sérgio Moro resultou enfraquecida. De 
quebra, jogou um balde de água fria nos adversários 
da operação Lava Jato, eles que nas últimas semanas 
tentaram de todas as formas denegrir a imagem dos 
investigadores com a divulgação de “fakes” por hackers 
esquerdistas.

NADA como um dia após o outro. Lembram quando 
Lulla disse em diálogo interceptado “temos uma Supre-
ma Corte acovardada”? Em resposta, o ministro Celso 
de Mello, decano do STF, garantiu de que no momento 
certo a Corte não faltaria aos brasileiros. Precisa dizer 
mais? O condenado-mor está colhendo o que plantou. 
Outro dia, comentou que a facada em Bolsonaro teria 
sido uma grande encenação. Ora, isto envolveria a cum-
plicidade dos populares que o carregavam, seguranças, 
socorristas, médicos, enfermeiros, hospitais, etc. Aliás, o 
que foi então aquela ópera bufa, aquele teatro montado 
quando Lulla, cheirando à cachaça, entregou-se à Polícia 
Federal? Sobre a facada, a reação do general Augus-
to Heleno, veio pronta e direta, “uma canalhice desse 
sujeito, presidente desonesto mereceria prisão perpé-
tua”. Para um bom entendedor, meia palavra basta. O 
ex-presidente desonesto vai ficar onde merece estar. 

NÃO é uma tarefa fácil combater a corrupção 
enraizada no Brasil desde os tempos coloniais. Daí a 
importância da operação Lava Jato, porque seus inves-
tigadores se muniram de coragem, eis que enfrentam 
gente poderosa, com foro privilegiado e um “mekanis-
mo” resguardado pela impunidade. Desde que as ações 
começaram, a Lava Jato já recuperou R$ 14 bilhões 
desviados dos cofres públicos, e pelo menos outros 
R$ 10 bilhões estão sendo negociados em acordos de 
leniência com empresas envolvidas. Muitos políticos e 
empresários foram condenados, num esforço para pro-
var aos brasileiros que ninguém está acima da Lei. Por 
isso sempre foi ferrenhamente combatida por velhos 
raposões da política e partidos acostumados às farturas 
dos cofres públicos. De outra sorte, o então juiz Sérgio 
Moro e o procurador Deltan Dallagnol, aclamados por 
grande parte da população, passaram a sofrer persegui-
ções e pressões tramadas nos subterrâneos de Brasília. 

DE fato, sempre foi e sempre será assim. O “meka-
nismo” reage quando se vê ameaçado e faz qualquer 
jogo sujo para não perder as bene$$e$ do poder. Não 
tem preferência por ideologia. Tanto que o Senado 
pode aprovar esta semana a lei de abuso de autoridade, 
um projeto apresentado por Renan Calheiros, logo o 
distinto, envolvido em mais de uma dezena de procedi-
mentos criminais adormecidos nos escaninhos judiciais 
de Brasília. O alvo seria principalmente magistrados e 
promotores públicos, queixas recorrentes de políticos, 
estes, é claro, implicados em alguma malfeitoria. A 
tramitação ganhou força por pressão de poderosos 
denunciados nos esquemas obscuros revelados pela 
Lava Jato, e que se dizem perseguidos pelas ações 
abusivas dos investigadores. Aproveitam-se também 
da repercussão das recentes mensagens divulgadas 
pelos hackers interceptadores. Seja qual for a decisão do 
Senado, os brasileiros não vão deixar a Lava Jato parar. 
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que de Carvalho, titular da 
Cultura, teve o registro de 
filiação cancelado no dia 25 
de junho, a seu pedido. O 
registro de Cláudio Stoeckel, 
titular da Educação, também 
foi cancelado, mas em 26 de 
junho. Dos demais cance-
lamentos, aparecem quatro 
nomes de CCs, em consulta 
no site do TSE na tarde de 
ontem. 

Em contato com a reporta-
gem do Jornal Arauto, Guido 
Hoff disse desconhecer os 
pedidos de desfiliação e 
pontuou que sabe apenas do 
resultado de 6 a 5 favorável 
ao projeto encaminhado 
à Câmara de Vereadores 
(veja detalhes abaixo). “Minha 
preocupação é levar adiante 
a seriedade, a honestidade e 

a transparência até a última 
semana do mandato. Comigo 
não tem pressão econômica 
ou politiqueira”, frisou.

RUSGAS HISTÓRICAS
Os problemas entre o par-

tido que comanda a Prefei-
tura de Vera Cruz e o PTB 
são históricos. Na gestão de 
Rosane Petry, o PTB chegou a 
pedir o desligamento da base 
governista - Loreno Nyland, 
do PTB, era o vice-prefeito 
na época. Questionado sobre 
a possibilidade de um novo 
“divórcio”, agora com o atual 
governo, Alcindo Iser não 
confirmou. Disse apenas que 
atualmente o PTB não possui 
mais nenhum cargo na admi-
nistração e que as decisões 
enquanto município são to-
madas apenas pelo prefeito.

Os últimos dias foram de 
discussão acerca do projeto 
de lei que prevê a cobrança 
de aluguel para eventos no 
Parque Municipal Jurema 
Tornquist, em Linha Henri-
que D’Ávila. A ideia inicial 
da Prefeitura era cobrar R$ 

2,5 mil de CTGs e PTGs para 
rodeios, com desconto de R$ 
500 para as entidades partici-
pantes de reuniões e do Con-
selho. Porém, parte dos ve-
readores discordou do valor 
e solicitou uma reunião com 
os tradicionalistas. Segundo 

o vereador Mártin Nyland, 
nesse encontro foi acordado 
que o valor baixaria para R$ 
1,5 mil e o desconto de R$ 500 
permaneceria.

Na última segunda-feira, 
quando o substitutivo ao pro-
jeto foi à votação, o Plenário 
percebeu que ele não previa 
mais o desconto - fato que 
gerou o descontentamento 
de cinco vereadores, que vo-
taram contra. Flávio Schunke, 
José Abrelino da Silva, Mártin 
Nyland, Eduardo Viana e 
Marcelo Carvalho. Os outros 
cinco votaram a favor. Assim,  
o presidente, Waldir Just-
mann, teve que desempatar. 
O resultado foi a aprovação 
por 6 votos a 5.
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