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NADA AMISTOSA
A relação do prefeito de Vera Cruz com o vice não 

é a mesma de 2016, quando em campanha eleitoral. 
O clima amistoso, de articulações em conjunto e de 
uma coligação unida se esvaiu. E tudo isso já era per-
cebido nos bastidores - e muito -, mas publicamente 
não. Um vídeo recente de Guido Hoff nas redes sociais 
foi o que escancarou as divergências. Ao enaltecer a 
vinda de emendas de Heitor Schuch, político ligado 
ao seu partido, Guido cutucou a queda de recursos 
encaminhados pelo PTB em 2019, sigla de Alcindo 
Iser e que ele preside em nível local.

DEU ALVOROÇO
Como esperado, as alfinetadas repercutiram. Al-

cindo respondeu, assim como vereadores do partido. 
Virou réplica e tréplica na internet, com pitacos dos 
internautas, alguns, inclusive, criticando a postura 
dos dois, que andavam abraçados em 2016 e hoje 
pouco se falam. Aliás, Alcindo diz que desde janeiro 
não entra no gabinete do Prefeito. Mas Guido vai até 
a sala de Alcindo, localizada em andar diferente da 
Prefeitura.

O QUE EXPLICA OS ATRITOS?
Da última campanha até agora, a política local teve 

momentos conturbados. E a Operação Fura-Fila foi 
um deles, o que provocou mudanças significativas no 
alto escalão. Foi ali que o PTB perdeu espaço, com a 
saída de dois secretários (afastados pela Justiça e que 
mesmo com liminar autorizando o retorno o Prefeito 
decidiu por mantê-los longe das pastas). Na virada 
de 2018 para 2019, o PTB perdeu a presidência da Câ-
mara. Em tese, o Legislativo passaria a ser oposição. 
Mas não. Em junho deste ano, quem votou contra um 
projeto do Executivo e provocou um alvoroço foi o 
PTB. Naquela semana, houve desfiliação em massa 
dos CCs da Prefeitura ligados ao PTB. Isso ocorreu, 
segundo o vice-prefeito, por pressão de Guido Hoff 
- ou os CCs saíam do partido ou perdiam os cargos. 
O prefeito, no entanto, nega que isso tenha ocorrido. 

CLIMA TENSO
Todas essas questões deixam o clima tenso, sobre-

tudo porque falta menos de um ano para a próxima 
eleição e há, ainda, a dúvida do que vai apontar a 
denúncia da Operação Fura-Fila, cuja finalização do 
investigação deve ser nos próximos dias. Bastou uma 
fagulha para a tranquilidade - e tanto Guido quanto 
Alcindo destacam a tranquilidade - dar início a dias 
turbulentos. 

VEM ROMPIMENTO?
A pergunta que a comunidade faz é se novamente 

o PTB vai se desligar do governo, como ocorreu há 
três anos, na gestão anterior. Reuniões entre influen-
tes no partido vão ocorrer. Porém, não há certeza 
sobre o assunto que elas irão tratar. Por enquanto, o 
presidente do partido diz que o PTB é governo.
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