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OS PREFEITURÁVEIS
Falta pouco mais de um ano para as eleições 

municipais. Mas o assunto “possíveis candidatos” já 
ganha as rodas de conversa. Vera Cruz faz perguntas 
- e muitas. Quem serão os prefeituráveis? Quantas 
chapas? Para a reeleição, Guido Hoff não diz que sim, 
nem que não. E mesmo se não concorrer, a lógica é 
que coloque um aliado para representar a situação. 
Rosane Petry disputaria um terceiro mandato? A 
ex-prefeita comenta que é cedo afirmar. Antecipa, 
apenas, que o partido fará convenção neste fim de 
semana e que vai colocar candidato na disputa ao 
Executivo no ano que vem.

O PTB COLIGA COM QUEM?
Outra dúvida é com quem o partido de maior 

bancada no Legislativo, o PTB, vai se coligar. Hoje, a 
sigla faz parte do governo - o vice-prefeito Alcindo 
Iser é filiado ao partido -, mas todos sabem que o 
clima não é amistoso. O PTB não tem voz ativa nas 
decisões da Prefeitura. E na Câmara, por exemplo, faz, 
de certa forma, oposição. Sairia dali um candidato?  
Eduardo Viana deixa claro suas pretensões: a de ser 
cabeça de chapa à majoritária. A decisão, no entanto, 
não depende apenas dele. A sigla é quem vai definir. 
Importante destacar que o PTB é um dos partidos 
mais fortes no município, sobretudo pela proximidade 
com a família Moraes, responsável por uma parcela 
significativa de emendas parlamentares a Vera Cruz.

MAS TEM O FURA-FILA
A resposta que o Ministério Público dará sobre a 

Operação Fura-Fila, que investiga supostos benefi-
ciamentos de pessoas em procedimentos médicos e 
materiais da Secretaria de Agricultura, será definidora 
na próxima eleição. O PTB pode sair fortalecido, caso 
não dê em nada. Pode também os investigados, caso 
a Justiça determine, ficarem sem a possibilidade de 
candidatura. Isso inclui Eduardo Viana, o atual vice
-prefeito, Alcindo Iser, e os vereadores Mártin Nyland 
e Marcelo Carvalho, já que todos são investigados por 
supostas práticas ilícitas. É cedo, porém, para espe-
culações. O Ministério Público ainda não concluiu os 
trabalhos investigativos.

NOVO NO PLEITO, CONHECIDO NA POLÍTICA
Trabalhou no governo Rosane Petry, como asses-

sor de imprensa, foi Secretário de Cultura em parte do 
atual mandato de Guido Hoff e recentemente filiou-se 
ao PSDB. Lucas Dalfrancis está disposto a participar 
do pleito de 2020 e diz enxergar na candidatura uma 
oportunidade para o eleitor escolher uma terceira via. 
Segundo ele, há bastante tempo a cidade se divide em 
dois grupos políticos consolidados. Resta aguardar 
as coligações para saber quantas serão as chapas. 
Seriam três, quatro? Nas últimas duas eleições, a Ca-
pital das Gincanas teve três frentes na disputa pela 
Prefeitura.
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