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Os três governadores eleitos da região Sul do país, Carlos Moisés da Silva (PSL), 

Eduardo Leite (PSDB) e Ratinho Júnior (PSD), participaram ontem a noite na sede da 

Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, de um debate 
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promovido pela revista Amanhã. O evento antecedeu a cerimônia de premiação das 

empresas vencedoras do ranking Grandes & Líderes – 500 maiores do Sul 2018, 

homenageando as maiores empresas da região e os destaques setoriais. 

O gaúcho Leite, como anfitrião, foi o primeiro a se pronunciar lamentando a 

radicalização do processo eleitoral no Brasil, situação que definiu como fruto da 

desilusão dos eleitores em relação aos políticos. “E não nos iludamos. Se não 

entregarmos resultados, o povo novamente vai buscar outros caminhos, ou pior ainda. 

Tentativas autoritárias pouco democráticas”, alertou. 

Além disso, Leite destacou a importância do enfrentamento a crise fiscal, afirmando que 

o incremento da atividade econômica é fundamental para o crescimento do país e dos 

estados. Voltado aos empresários presentes, lembrou que todos enfrentam um país hostil 

a quem investe, devido a burocracia que desconfia do empreendedor que sempre tem 

que comprovar a sua honestidade. Ele também defendeu as concessões público-privadas 

nos vários modais de transporte, além da importância da redução da carga tributária e a 

redução da máquina pública. 

Por sua vez, o governador eleito de Santa Catarina, iniciou a sua fala concordando com 

o pronunciamento de Leite, em relação ao cenário político. “No primeiro turno, muitas 

pessoas entenderam que não havia chance de vitória. Mas, com um único partido na 

chapa, fomos eleitos com quase 71% no segundo turno. Pode-se dizer que é um desejo 

de renovação, alguém que é desconhecido, que não estava na imprensa, ser alçado ao 

governo”, disse. 

Moisés também deu alguns sinais de como deverá encaminhar o seu futuro governo, ao 

destacar a importância do setor empresarial como a mola propulsora da economia local, 

afirmando que cabe ao Estado, apenas atuar nas áreas básicas de atendimento à 

população, como saúde, educação e segurança pública. “O Estado deve entregar à 

iniciativa privada o que faz mal. Quando tenta fazer gestão financeira, pavimentar, 

construir, acaba fazendo mal”, disse. 

O governador eleito ainda anunciou que o investimento em logística e malha rodoviária 

de Santa Catarina, um anseio do empresariado que terá a sua atenção redobrada. Ele 

também confirmou que reduzirá o número de secretarias e cargos comissionados, mas, 

não falou em números. Porém, ontem a coluna adiantou que o governo deverá manter 

cerca de 10 pastas. 

Fechando os discursos, o paranaense, Ratinho Júnior, destacou que ele, Moisés e Leite 

fazem parte de uma nova geração na política. Além disso, falou do problema de 

logística como o principal entrave ao crescimento econômico dos estados do Sul. 
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Recado 
O governador eleito de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva (PSL), ontem em Porto 

Alegre, chamou a Assembleia Legislativa à responsabilidade de acompanhar os anseios 

da população, antecipando que serão necessários cortes e medidas duras. “Se o povo 

entender, os deputados terão que acompanhar as demandas”, disse Moisés, num recado 

claro aos deputados eleitos. Moisés também entende que o capital político dos 

governadores eleitos, será consumido assim que assumirem os seus cargos. 

 

Fim das ADRs 

 

 

O coordenador de transição do governo eleito, professor Luiz Felipe Ferreira, confirmou 

ontem uma informação antecipada na campanha, que as Agências de Desenvolvimento 

Regional serão desativadas logo no início da administração do governador eleito, Carlos 

Moisés da Silva (PSL). Segundo ele, a equipe de transição já está trabalhando no 

levantamento dos serviços realizados pelas ADRs, que passarão a ser assumidos pelas 

pastas de origem. 

 

Campanha pró-Lummertz 
Ontem no Fórum Exame de Turismo, realizado pelo Ministério do Turismo em 

Florianópolis, o ministro Vinicius Lummertz falou sobre a expansão do setor e o 

potencial de crescimento. Os representantes das entidades do setor turístico de todo o 

país, aproveitaram a presença do deputado estadual eleito, Coronel Onir Mocellin 

(PSL), para entregar a ele um pedido para que Lummertz permaneça como ministro do 

Turismo. Mocellin já falou com o governador eleito, Carlos Moisés da Silva (PSL), que 

conversa hoje com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, a quem apresentará o 

pleito. “Santa Catarina também merece ter o seu espaço no governo”, me disse 

Mocellin. 
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Turismo no estado 
O deputado estadual eleito, Coronel Onir Mocellin (PSL), tem rodado o estado e já atua 

como um atuante líder do governo. Seguindo o ritmo, Mocellin se tornará o principal 

porta-voz do governo de Carlos Moisés da Silva (PSL). Quanto ao turismo, ontem ele 

ouviu representantes do setor e, uma das ideias é quanto a extinção da Secretaria de 

Estado do Turismo, mantendo apenas a Santa Catarina Turismo (Santur), que poderá 

assumir o papel de ampliar as ações do setor no estado. Além disso, há uma intenção de 

divulgar Santa Catarina nos países da América do Sul, para atrair mais turistas dessa 

região. 

 

Caso Rodrigues 

 

 
Leila Cury 

 

Os advogados do deputado federal, João Rodrigues (PSD), estão correndo contra o 

tempo. Conforme divulguei ontem, ele tem 72 horas para se apresentar para o reinicio 

do cumprimento da pena, devido a condenação no caso da retroescavadeira de 

Pinhalzinho. A juíza da vara de execuções penais, Leila Cury, determinou a volta ao 

regime semiaberto, podendo Rodrigues sair durante o dia para as atividades 

parlamentares, retornando a noite, finais de semana e feriados. Os advogados Marlon 

Bertuol e Jackson de Andrade, querem que o Supremo Tribunal Federal paute a revisão 

penal do deputado, que esteve por duas semanas na pauta, mas, teve o seu julgamento 

adiado. Caberá ao ministro Gilmar Mendes, que é o relator, pautar ao plenário ou 

decidir monocraticamente. 

 

Almoço do MDB 
Ontem a bancada emedebista na Assembleia Legislativa, realizou o seu tradicional 

almoço das terças, com a presença do senador, Dário Berger. Conversaram sobre o 

futuro do partido e, Berger disse que pretende ser mais ativo nas reuniões. Ele não 

deixou claro, mas nos bastidores é dado como certa a candidatura do senador à 

presidência do MDB. Outro ponto de discussão foi a presidência do parlamento 

estadual. O partido tem três postulantes que são Valdir Cobalchini, Mauro De Nadal e 

ontem Moacir Sopelsa se apresentou. A ideia para evitar atrito, é de realizar algumas 

conversas para que a escolha seja em consenso. 
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Homenagem 
A rodovia que liga Mondai a Iporã do Oeste no Extremo-Oeste, terá o nome de Laine 

Maria De Nadal, nos 23 quilômetros entre as SCs 386 e 163. Na sexta-feira (24), as 

11h, o governador Eduardo Pinho Moreira (MDB) participará do ato. A homenagem 

tem como autor o deputado estadual, Marcos Vieira (PSDB), com o apoio de toda a 

Assembleia Legislativa. Laine foi uma das lideranças mais atuantes no fortalecimento 

das Redes Femininas de Combate ao Câncer no estado, entre outras ações. Ela era 

casada com o conselheiro do Tribunal de Contas, Herneus De Nadal, e faleceu em 2015, 

após lutar contra um câncer. 

 

Buligon denunciado 
A denúncia do Ministério Público estadual, contra o prefeito de Chapecó, Luciano 

Buligon (sem partido), o presidente da Comissão de Licitações do município, Riquelmo 

Bedin Filho e contra o escultor Roberto da Silva Claussen, por um suposto crime contra 

a Lei de Licitações e falsidade ideológica, é mais uma pedra no sapato do prefeito. 

Envolvido numa polêmica com lideranças de seu principal aliado, o PSD, Buligon se vê 

agora com a necessidade de explicar à justiça, a dispensa de licitação para a contratação 

de Claussen que produziu as três estatuas de desbravadores do município em 

comemoração ao centenário. Ao todo, foram gastos R$ 330 mil. Em nota fui informado 

que Buligon e Riquelme ainda não foram citados. 

 

Críticas na Câmara 
Os vereadores da oposição Neuri Mantelli (sem partido), e Cleiton Fossá (MDB), foram 

à tribuna para chamar a atenção à denúncia do Ministério Público no caso das estátuas. 

Mantelli disse que se o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon (sem partido), tivesse 

mantido o projeto de lei na Câmara para autorizar a contratação do serviço, que todos 

estariam sendo denunciados junto. Ao final da sessão, alguns vereadores conversaram a 

respeito de um possível pedido de CPI. 

 

Azedou 
Se os rumores sobre a troca de partido do prefeito Gean Loureiro (MDB) são fortes 

neste fim de ano, muito se deve também a intrigas internas no diretório municipal. 

Liderado pelo secretário municipal, Celso Sandrini, o partido só amargou insucessos. 

Além de não eleger Valter Gallina (MDB), candidato que dizia fazer 70 mil votos para 

deputado estadual, a velha guarda do partido entrou em confronto com o prefeito e não 

apoiou Gui Pereira (MDB) para deputado federal. Apelidados de “os sem voto”, os 

antigos do MDB declararam apoio a Rogério Peninha (MDB), que é do Alto Vale do 

Itajaí, e conquistou míseros 1.654 votos em Florianópolis. 
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Pé de guerra 
Curiosamente, Celso Sandrini foi avistado junto com Tiago Silva (MDB) na semana da 

eleição da mesa diretora da Câmara da Capital. Logo o parlamentar, que ocupou o 

mesmo cargo hoje ocupado por Sandrini no início da gestão de Gean Loureiro (MDB), e 

decidiu bater chapa com o candidato do prefeito, o pessedista Roberto Katumi. Mesmo 

sobrevivendo politicamente graças a Loureiro, Sandrini está em pé de guerra com o 

alcaide da capital. 

 

Em tempo 
O senador Dalirio Beber (PSDB), na sessão plenária da noite de ontem, apresentou 

requerimento para a retirada definitiva do projeto de sua autoria, que se encontrava para 

votação na Ordem do Dia e, que ameaçava a lei da Ficha Limpa. O pedido foi aprovado 

pelos senadores, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), determinou o 

arquivamento da matéria. 

 

Bem Simples 
Santa Catarina passa a implantar em todo o seu território o Programa, “SC Bem Mais 

Simples” que, com base na autodeclaração, desburocratizará a abertura de empresas, 

reduzindo o prazo médio de quase 120 dias para cinco dias úteis.  Hoje o governador, 

Eduardo Pinho Moreira (MDB), e o secretário de Estado do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável, Adenilso Biasus, fazem a entrega do certificado da primeira 

empresa aberta pelo programa, localizada na cidade de Jaraguá do Sul. A cidade foi 

escolhida para a realização do projeto piloto por estar com o processo pronto e 

aprovado. 

 

Homenagem 
O ex-prefeito de Chapecó, José Caramori (PSD), receberá neste próximo sábado (24) 

em Florianópolis, a Medalha do Mérito Cultural Cruz e Sousa. A comenda é a maior 

honraria concedida pelo Estado de Santa Catarina para pessoas ou entidades que tenham 

contribuído de forma significativa para o desenvolvimento cultural do estado 

catarinense. A comenda é concedida pelo Governador do Estado, após consulta pública, 

que foi realizada entre 20 de setembro a 31 de outubro de 2018. 

 

Criminalidade em Joinville 
Durante a reunião semanal da Associação Empresarial de Joinville (Acij), realizada 

ontem, a delegada regional de Polícia Civil, Tânia Harada, expôs queda no número de 

furtos, roubos e crimes contra a vida. Também acrescentou outros índices de 

produtividade como o número de representações movidas e os atendimentos realizados. 
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A redução nos crimes de roubo e extorsão ficou 47,5% menor em Joinville em 

comparação ao mesmo período do ano passado. Os furtos caíram 27% e homicídios 

25%. Os crimes contra a vida representam uma redução de 2,6%. A produção na 

Circunscrição Regional de Transito (Ciretran) foi de 80.727 atendimentos em Joinville e 

64.749 em Florianópolis, no mesmo período. 

 

 

 

 

 



 18 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Eduardo Moreira, disputa em Forquilhinha e outras da 

coluna 
 

Eduardo mantêm candidatura a presidente do MDB e projeta disputar o Senado 

 

O governador Eduardo Moreira (MDB) definiu ontem o “roteiro" para os primeiros 90 

dias depois que deixar o poder. Em janeiro ficará na Africa do Sul, os primeiros 15 dias 

de fevereiro em Florianópolis e depois 45 dias na Inglaterra. Na volta, mergulhará nas 
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articulações para voltar à presidência estadual do MDB, que tem eleição prevista para 

maio. 

 

Eduardo preferia que a eleição para presidência do MDB fosse em dezembro, como 

estava previsto, mesmo que a direção nacional tenha prorrogado as executivas estaduais 

para maio de 2019. Mas, como o atual presidente, Mauro Mariani, assimilou a decisão 

da nacional e “esticou" o seu mandato, readaptou seus planos, mas mantêm o projeto de 

reassumir o partido. Inicialmente, ele ficaria mais tempo na Inglaterra. 

 

Diante de informações de bastidores sobre possível candidatura a presidente do partido 

do senador Dario Berger, ele resolveu fazer uma conversa “olho no olho” para ajustar a 

sintonia: 

 

“Dário, se você quiser ser o presidente do partido em maio, ok. Será. Mas, se você tiver 

intenção de ser candidato a governador em 2022, melhor ser presidente do partido 

depois de 2020. Eu não serei mais candidato a governador. Se der, vou disputa o 

senado”. 

 

Dário teria sinalizado positivamente. 

 

Eduardo tem manifestação de apoio para comandar o partido de quase os deputados 

estaduais eleitos,  do prefeito de Joinville, Udo Döhler, de maioria dos prefeitos e do 

deputado federal reeleito Rogerio Peninha.  

 

O deputado federal eleito Carlos Chiodini, ligado a Mauro Mariani, também tem se 

declarado candidato a presidente. 

 

Eduardo ja presidiu o partido por 10 anos. 

 

Sua intenção agora é ser eleito por “entendimento amplo”, sem disputa. Mas, se não 

tiver acordo, admite “bater chapa”. 

 

 

 

Disputa familiar 

Deputado estadual reeleito Rodrigo Minotto (PDT), ontem, sobre possível candidatura 

a prefeito de Forquilhinha: “serei candidato se o Lei também for”. 

Estava se referindo a Lei Alexandre (PP), ex-prefeito, provável candidato. 

Eles são concunhados (as duas mulheres são irmãs), mas a relação não é "amistosa". 

Na eleição de outubro, eles foram candidatos a deputado estadual. 

Agora, Minotto está motivado a enfrentá-lo na disputa pela prefeitura. 

 

 

 

No gabinete do vice 

O governador eleito Comandante Moisés (PSL) já despacha no Centro Administrativo, 

acomodado no gabinete do vice-governador. 

Quando Eduardo Moreira “se mudou” para o gabinete do governador, manteve parte de 

sua equipe do espaço do vice. Mas, depois da eleição mandou desocupar e liberou para 

o Comandante Moises. 
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Ali, o governador eleito faz seus despachos e reuniões reservadas.  

Enquanto isso, a sua equipe de transição esta instalada no andar térreo. 

 

 

 

Favorável para Guidi 

Decisão de ontem na justiça complica situação do deputado João Rodrigues (PSD) e 

reduz ameaça sobre o deputado criciumense Ricardo Guidi (PSD). 

A juíza Leila Cury expediu intimação para João cumprir o restante da pena de prisão, 

em regime semiaberto, na penitenciária da Papuda, em Brasilia. 

Com ele preso, diminui a chance de o STF anular a sentença e validar sua reeleição. 

Guidi perderia o mandato se João confirmar sua reeleição. 

 

 

 

No comando 

O deputado federal Ronaldo Benedet pode assumir o comando do MDB de Criciúma 

para liderar o processo de reorganização e renovação. 

Ronaldo não se reelegeu em outubro.  

O maior desafio seria preparar o partido para disputar a eleição para prefeitura em 2020. 

   

 

 

Nova direção do Sebrae 

O engenheiro e administrador Carlos Henrique Ramos Fonseca, indicado pela Fiesc, 

será o novo diretor executivo do Sebrae em Santa Catarina. A eleição será feita amanhã. 

Ontem à tarde, o governador Eduardo Moreira fechou acordo com dirigentes de várias 

entidades que apoiam Fonseca para sua eleição por consenso.  

Eleição deveria ter sido definida ontem. Três candidatos estavam na disputa.  

O atual diretor, Guilherme Zigheli, teve três votos. Carlos Fonseca e Alcides Andrade 

empataram com 7 votos cada um. Alcides era o candidato de Eduardo. 

O presidente do conselho, Alaor Tissot, marcou “segundo turno” entre os dois mais 

votados para amanhã. Mas, horas depois o acordo foi selado. 

O ex-deputado Miguel Ximenes, atual chefe de gabinete do governador, responderá por 

uma das diretorias. 

 

 

 

Vai pagar 

Prefeitura de Criciúma, representada pelo secretário da fazenda, Celito Cardoso, 

encaminhou ontem à noite pagamento da divida que tem com o hospital São José. 

Na reunião, o hospital apresentou uma conta de quase R$ 8 milhões, enquanto Celito 

admitiu divida de R$ 6 milhões. 

Mas, o secretário assumiu compromisso de começar a para a divida a partir de janeiro. 
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Vai recorrer 

O advogado Alexandre João espera para hoje a publicação do acórdão com a sentença 

do TRE que cassou o mandato da vereadora Ângela Mello (MDB) para encaminhar o 

recurso. 

Primeiro, embargos para esclarecer duvidas. Depois, recurso ao TSE. 

Alexandre vai pleitear que Ângela continue no mandato enquanto tramitar o recurso. 

O advogado Alessandro Abreu, que defende o suplente Edson Paiol (PP), aposta que ele 

assumirá na câmara (na vaga de Ângela) em até 15 dias. 

 

 

 

Novos investimentos 

A Construtora Locks, do grupo Setep, lançou ontem o segundo empreendimento em 

Governador Celso Ramos. Um loteamento com mais de 1.400 lotes, divididos em áreas 

residencial, comercial e industrial. 

O presidente do grupo, José Locks, e o diretor, Ademir Locks, comandaram a 

cerimônia.   

É o quarto empreendimento do grupo na Grande Florianópolis. 

 

 

 

Posto 

Cerca de 300 moradores da Próspera participaram de assembleia que aprovou moção 

contra unificação dos postos de saúde do Centro Social Urbano, da Próspera e do 

Brasília em uma unidade só, para operar no antigo 24 Horas. A intenção da prefeitura já 

foi levada ao Conselho Local de Saúde. Ontem, na Câmara, o vereador Toninho da 

Imbralit (MDB), que é da região, disse ser a favor a medida, pois assim a Próspera 

ganhará um novo e moderno posto de saúde. Vereador Zairo Cassagrande (PSD) disse 

que foi à reunião da comunidade e sentiu a falta de Toninho. Ele respondeu que 

“algumas algumas pessoas procuram ele pra pedir emprego na empresa, pra fazer festa 

na associação, mas não convidam ele para eventos como esse”. 

  

 

 

Aprovado 

Passou na Câmara ontem, por unanimidade, projeto que autoriza a prefeitura de 

Criciúma a firmar convênio com outros municípios para abrir vagas nas escolas 

municipais para alunos que residem em cidades vizinhas. O convênio deve ser firmado 

com Içara, já que os prefeitos dos dois municípios entraram em acordo para que os 

estudantes residentes em Içara possam continuar estudando nas escolas criciumenses. 

Içarense pagará o excedente financeiro que o aluno representa ao governo de Criciúma 
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PSL 
É impressionante como alguns políticos extrapolam todos os limites quando se fala em 

oportunismo. No caso do PSL, por exemplo, com a intenção de se beneficiarem com o 

prestígio que a sigla passou a ter após o sucesso nas urnas, políticos de carreira estão se 

reunindo em diversos municípios com o objetivo de ‘liderarem’ o partido local, 

inclusive aqui na região da Amurel, sem qualquer anuência da Executiva estadual. 

 

 

PSL 2  

O interessante é que estas lideranças, que agora se apresentam para ‘liderar’ comissões 

nos municípios, nem sequer participaram da criação e estruturação do partido, trabalho 

iniciado em março pelo presidente estadual Lucas Esmeraldino, com o apoio de 

representantes da causa na maioria dos municípios.  

 

 

Eleições na OAB 

Atuais presidente e vice-presidente da subseção da OAB de Tubarão, doutores Erivelton 

Alexandre de Mendonça Fileti e Zaida Regina Pais Pooch, respectivamente, disputam a 

eleição deste ano em lados opostos. Erivelton busca a reeleição, enquanto sua vice 

decidiu também disputar o cargo de presidente, encabeçando a única chapa de oposição. 

A eleição ocorre no próximo dia 28.  

 

 

Apaes  

Representantes das Apaes de SC estiveram na Alesc nesta semana para manifestar 

preocupação com uma possível mudança nas regras em convênios entre essas entidades 

e o governo catarinense. Atualmente, as associações podem optar entre receber dinheiro 

para contratar professores ou contar com o trabalho de docentes cedidos pela Fundação 

Catarinense de Educação Especial (Fcee). No entanto, o governo avalia a possibilidade 

de firmar convênios apenas com o modelo de repasse de recursos.  

 

 

Aprovado 

Por unanimidade de votos, a Câmara de Tubarão aprovou um projeto de autoria do 

vereador pessedista Dalton Luiz Marcon, que institui no município de Tubarão o Dia 

Municipal dos Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
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Recesso 

O prefeito Joares Ponticelli assinou um decreto que regulamenta o período de recesso de 

fim de ano nos órgãos públicos municipais. A prefeitura e as repartições estarão em 

recesso entre os dias 24 de dezembro de 2018 e 4 de janeiro de 2019, com exceção dos 

serviços considerados essenciais nas áreas de Saúde, Assistência Social, Infraestrutura, 

Trânsito, Vigilâncias, Guarda Municipal e Defesa Civil. 

 

 

Licença 

Por recomendação médica, o vereador Moisés Nunes (PP) pediu licença da Câmara de 

Vereadores, inicialmente pelo período de 30 dias. Recentemente, o edil teve uma grave 

crise de labirintite e precisou ser hospitalizado. Durante o afastamento do titular, o 

suplente Evandro Mota ocupa sua cadeira no Legislativo tubaronense. 

 

 

Melhorias 

Em requerimento endereçado ao secretário municipal de Infraestrutura, o vereador 

Gelson Bento solicitou que informe se existe projeto para a pavimentação e calçamento 

da rua Paulo Steinheuser, no bairro São João ME. Como medida paliativa, solicitou o 

patrolamento e lastreamento com areão da via, já que, de acordo com o edil, os 

moradores estão enfrentando dificuldades para trafegar no local. 

 

 

DIZEM, MAS EU NÃO AFIRMO  

Que depois de atravessar o ‘mar vermelho’, todos querem estar com Moisés... 

 

 

 
 

Bolsonaro errou! 
 

Nada justifica Jair Bolsonaro ter escolhido o deputado Luiz Henrique Mandetta (DEM) 

para fazer parte do seu ministério. Tudo bem que ele é médico com experiência em 

gestão pública, tudo bem que é amigo pessoal do futuro presidente, tudo bem que o 

apoiou – incondicionalmente – na campanha presidencial, e é verdade também que o 

que existe na Justiça contra o Sul matogrossense, na condição de agente político, é 

apenas um inquérito aberto para investigar “possível pagamento por serviços médicos 

não executados quando era secretário da Saúde de Campo Grande”, operação que o 

parlamentar nega ter sido maculada por qualquer irregularidade. Ocorre que existe, e 

isso, por si só, já deveria ter servido de argumento para não indicá-lo. Mandetta vai ter 

que provar sua inocência e se transformar num baita ministro para desfazer a sombra 

que acaba levando para o futuro governo. Bolsonaro resolveu correr um risco 

desnecessário.  

 

 



 24 

Operação veraneio  

O governo de Santa Catarina promove nessa quarta-feira o pré-lançamento da Operação 

Veraneio 2018/2019. O ato está marcado para as 10h, no auditório da secretaria de 

Estado do Turismo, Cultura e Esporte, no bairro Itacorubi, em Florianópolis, e contará 

com as presenças do governador Eduardo Pinho Moreira e do secretário Estadual de 

Turismo, Cultura e Esporte, Tufi Michreff Neto. Na ocasião, já serão apresentadas as 

estratégias e ações para garantir o bom atendimento, assim como a segurança dos 

catarinenses e dos milhares de turistas esperados para a próxima temporada de verão em 

Santa Catarina. 

 

 

Frente de ação   

Além do gabinete do governador e da secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, 

integram ainda o grupo de trabalho, que direta ou indiretamente será responsável pela 

execução da Operação Veraneio, o Corpo de Bombeiros Militar e todos seus 

grupamentos, como o de Buscas e Salvamento, por exemplo; Polícia Militar; Polícia 

Civil; Polícia Militar Rodoviária; Casan; Celesc; secretaria da Saúde; Instituto do Meio 

Ambiente (IMA); e Vigilância Sanitária. A operação ainda contará com o apoio 

logístico da Marinha e da Polícia Rodoviária Federal.  

 

 

O comandante governador   

O interessante nesta temporada 2018/2019 aqui em Santa Catarina é que, a partir de 1º 

de janeiro, quem estará no comando do governo do Estado será alguém que 

verdadeiramente entende de “Operação Veraneio”. Carlos Moisés da Silva passou 

grande parte de sua vida comandando a operação aqui na região litorânea da Amurel. 

Não estranhe se durante os dias de janeiro, fevereiro e março você cruzar pelos Postos 

Guarda Vidas das praias catarinenses e avistar um governador trepado na vigia. É óbvio 

que ele vai ter muito trabalho no Centro Administrativo da SC-401, em Florianópolis, 

nos três primeiros meses da administração, mas quem sabe sobra um tempinho aos 

sábados e domingos para matar a saudade ao lado dos ex-colegas de farda. 

 

 

Vamos baratear o gás?  

Deputados federais discutem um PL que pode ampliar a oferta de gás natural no país. A 

proposta segue os ideais do programa “Gás Para Crescer”, e os parlamentares voltam a 

se reunir em comissão para discutir o tema nesta quarta-feira. Regulamentada em 2010, 

a conhecida lei do gás estabelece de que forma as atividades de tratamento, 

processamento e comercialização do gás natural devem ser realizadas no país. Apesar 

do marco regulatório próprio e da expansão do mercado, o setor ainda enfrenta 

dificuldades para atrair investimentos, o que diminui a oferta para os consumidores. 

 

 

Um entrave chamado Petrobras 

O principal entrave é a falta de competitividade. Isso porque a Petrobras detém 92% da 

produção de gás natural no Brasil, além de administrar campos de gás, gasodutos, 

termelétricas, transportadoras, distribuidoras e revendedoras do combustível. A 

Parnaíba Gás Natural, empresa que atua no Maranhão e é a segunda maior operadora do 

país, tem uma fatia de apenas 7% do mercado. É por isso que, para quebrar o monopólio 

da estatal e abrir oportunidade de novos negócios para o setor, deputados federais 
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analisam o PL 6407/2013, que estabelece um cenário com menor participação da 

petroleira. Xô, Petrobras! 

 

 

 
 

Gastos da campanha 
 

Em outubro, a região Sul de Santa Catarina elegeu três deputados federais. Destes, o 

maior valor empregado nas campanhas foi de Geovania de Sá (PSDB). Conforme os 

dados do sistema de divulgação do Tribunal Superior Eleitoral, Geovania, que garantiu 

sua reeleição, declarou ter gasto R$ 2.049.442,90 para obter 101.937 votos. Cada voto, 

portanto, custou cerca de R$ 20,10. A segunda campanha em maior volume de gastos 

entre os federais eleitos foi de Ricardo Guidi (PSD). De acordo com a declaração, foram 

gastos R$ 746.7336,24, o que representa R$ 12,07 por voto recebido, contabilizando 

61.830 votos. Daniel Freitas (PSL) foi o segundo deputado federal mais votado no 

Estado, com 142.571 votos. Os gastos declarados em sua campanha ficaram em R$ 320 

mil. Fazendo a mesma conta, cada voto custou R$ 2,24, a mais baixa proporcionalidade 

dentre os três eleitos do Sul, o que prova que a onda Bolsonaro existiu, de fato. 

 

 

Entrelinhas 

 

O Prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, assinou um decreto estabelecendo que as 

repartições públicas municipais estarão em recesso entre os dias 24 de dezembro e 4 de 

janeiro, não sendo atingidos os serviços essenciais. A prefeitura retornará ao seu 

funcionamento normal no dia 7 de janeiro. 

 

 

A Unisul creditou ontem o valor integral, correspondente à remuneração de todos os 

funcionários do mês de outubro. Além disso, a universidade informou que a primeira 

parcela do décimo terceiro será efetuada até o dia 30 próximo. Como já disse, o reitor 

Mauri Heerdt e sua equipe aos poucos colocam o trem nos trilhos. 

 

 

O Governador Eduardo Moreira (MDB) decretou ponto facultativo nas repartições do 

Estado apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo. Eduardo 

revelou que o Estado precisa estar funcionando para ter arrecadação, e que a dívida a ser 

repassada para o futuro governo será de R$ 2 bilhões. 

 

 

Com as avenidas e praças centrais iluminadas, a abertura de Natal e a chegada do Papai 

Noel, em São Ludgero, contarão ainda com show infantil, brinquedos, distribuição de 

balas, algodão doce e pipoca, tudo gratuitamente para as crianças. O evento será 

amanhã, no salão paroquial da igreja matriz. 
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Amanhã, a partir das 14h, acontecerá a palestra Serviços Ecossistêmicos Prestados pelos 

Rios, ministrada pela doutora em Ciência Ambiental Andréa Castelo Branco. A ação, 

que marcará a passagem do Dia do Rio, celebrado no dia 24, acontecerá no Salão Nobre 

da Unisul, e tem a realização do curso de Ciências Biológicas da universidade. 

 

 

O STF, ontem pela manhã, havia pautado o julgamento do caso Beto Martins, suplente 

da chapa de Jorginho Mello. À tarde, não se sabe por que, o processo foi retirado de 

pauta, e agora dizem que só será julgado na semana que vem. Lucas Esmeraldino, para 

não perder a viagem, esteve visitando alguns deputados ontem. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Para Heriberto, MDB terá que se reconstruir em nossa região  
 

Coordenador Regional do MDB no Extremo Sul Catarinense, o atual Secretário 

Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, Heriberto Afonso Schmidt, diz 

que seu partido “precisará se reconstruir, com vistas à eleição municipal de 2020”. 

A vexatória derrota de Mauro Mariani (MDB), na disputa pelo Governo do Estado, 

acabou jogando um balde de água para lá de fria no partido, que sequer conseguiu 

chegar a disputar o segundo turno no pleito estadual deste ano. No entanto, o 

coordenador diz que “não foi só o MDB que saiu queimado do processo deste ano”. Em 

sua visão, “todos os partidos sentiram na pele a rejeição das urnas, com exceção do PSL 

de Jair Bolsonaro, que era a novidade do processo”. 

 

A reconstrução, de acordo com Heriberto, passa necessariamente pelo envolvimento da 

cúpula com a base de seu partido. “O MDB precisa reavivar sua história. Precisa voltar 

promover encontros municipais e regionais, trazendo a militância para o centro das 

discussões”, comenta. Em sua opinião, este trabalho precisa começar a ser feito já a 

partir de março do ano que vem, objetivando a reestruturação do partido para 2020. 

“Temos um trabalho muito grande prestado à população da região da Amesc. Não temos 

do que nos envergonhar, muito pelo contrário”, comenta, ressaltando que em cada um 

dos 15 municípios do Extremo Sul há marcas significativas de gestões do MDB. 

“Temos que sacudir a poeira e nos prepararmos para o próximo embate”, enfatiza. 
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Notas 

 

Estava marcado para ontem, mas novamente não aconteceu, julgamento do recurso do 

Ministério Público Eleitoral, que pede a inelegibilidade da candidatura de Beto Martins 

(PSDB), suplente do senador eleito Jorginho Mello (PR). Beto teria se filiado fora de 

prazo ao PSDB para disputar o Senado. Caso haja provimento ao recurso, Jorginho 

Mello perderá sua vaga de senador para Lucas Esmeraldino (PSL). Não foi marcada 

nova data para o julgamento. 

 

 

Deputado estadual José Milton Scheffer (PP) diz acreditar que futuro governador 

Carlos Moisés da Silva (PSL) não terá dificuldades em aprovar seus projetos no 

parlamento catarinense ao longo do ano que vem. De acordo com Zé Milton, a nova 

gestão estadual não possui ranços políticos e, por conta disto, não deverá sofrer grande 

oposição na Assembleia Legislativa. “Eu penso que 2019 será um ano de ‘paz e amor’ 

entre o legislativo e o executivo no Estado. Depois disto tem que ver como as coias vão 

se encaminhar”, ressalta. 

 

 

Projeto pessoal do deputado estadual Júlio Garcia (PSD), de emplacar como futuro 

presidente da Assembleia Legislativa com apoio do MDB, e outros aliados, está 

ameaçado. É que o deputado estadual reeleito Valdir Cobalchini (MDB) está em 

franca campanha pelo comando do parlamento catarinense, com apoio de seu partido. 

Se o PSL embarcar na onda do MDB, Garcia não terá nenhuma chance de ser exitoso 

em seu projeto. 

 

 

Deputado estadual Manoel Mota (MDB) admite que foram feitas tratativas para se 

colocar em votação, ainda este ano, projeto que visa a extinção da Agências de 

Desenvolvimento Regional. De acordo com o parlamentar, no entanto, “a conversa 

morreu na casca”. Conforme Mota, não haveria sentido em o MDB defender por mais 

de 15 anos um projeto administrativo e depois liquidá-lo com as próprias mãos, em 

plena gestão de Eduardo Moreira (MDB). “Ano que vem a conversa até pode ser outra, 

mas neste ano não há a menor possibilidade”, pontua. 
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QUEDA DE BRAÇO 

Na Alesc, deputados repercutem saída de médicos cubanos 
 

'Não queremos que o povo brasileiro seja atendido por profissionais 

incompetentes', disse deputado 

 

 
 

O anúncio da saída de profissionais cubanos do programa Mais Médicos repercutiu no 

plenário da Assembleia Legislativa e dividiu a opinião dos parlamentares na sessão 

desta terça-feira (20). 
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"Uma situação calamitosa, não assumiu e já está fazendo estrago com o fim do Mais 

Médicos, justamente a população negra e pobre dos distantes rincões e dos bairros mais 

pobres perderão, cerca de 250 médicos estão saindo do estado", afirmou Dirceu Dresch 

(PT). 
 

Antonio Aguiar (PSD) e Serafim Venzon (PSDB), que são médicos, discordaram do 

colega e criticaram o programa.  "Ganhavam R$ 10 mil, mas só R$ 2,7 mil ficavam com 

os médicos, o resto ia para o governo cubano, era a escravidão do médico cubano aqui 

no Brasil", protestou Aguiar, que ponderou que o Revalida está em vigor. "Pode vir 

cubano, boliviano, paraguaio, mas vai fazer teste, não queremos que o povo brasileiro 

seja atendido por profissionais incompetentes".  

 

"A intenção era boa, levar mais médicos para o interior, para cidades que estavam 

necessitando, mas quem paga é o governo federal, não é a prefeitura. Quando o 

município se inscreve, está como que pedindo uma verba, é uma forma da prefeitura ter 

o médico no posto sem usar o orçamento deles", argumentou Venzon.  Segundo o 

representante de Brusque, o país tem condições de repor a mão-de-obra que está 

voltando para Cuba. "Temos 289 cursos de medicina, que formam até 50 médicos a 

cada semestre, imagine quantos médicos são formados todos os anos com potencial de 

ocupar essas vagas", especulou Venzon.  

 

Padre Pedro Baldissera (PT) defendeu o programa e lamentou pela população que 

ficará sem acesso ao profissional de medicina.  "Ficará uma lacuna muito forte pelo 

extraordinário trabalho que os médicos cubanos estavam realizando aqui em Santa 

Catarina e no Brasil. Deixarão muita saudade pelo trabalho sério que estavam fazendo, 

principalmente para as camadas mais pobres do nosso estado, que certamente vão se 

deparar com a falta de estrutura", vaticinou o parlamentar. 
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