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Em Criciúma, Amin ‘lança’ a chapa com Merisio de vice 
 

 
 

Gelson Merisio (PSD) colocou quase 10 mil pessoas no evento do seu lançamento de 

campanha em Chapecó, a algumas semanas. Esperidião Amin (PP) não passou de 10% 

disso em Criciúma, no sábado. Mas qualquer pesquisa se faça demonstra que não existe 

a menor possibilidade de comparação entre os dois quando se projeta uma candidatura a 

governador.  

 

Amin não baixa dos 30% e Merisio não chega a 10% e fica difícil imaginar que o 

pessedista conseguirá ser o nome principal da chapa, apesar do imenso esforço de 

aglutinar nomes em seu entorno. Ao jornalista Adelor Lessa, o pré-candidato a 

deputado estadual Júlio Garcia voltou a avaliar que a candidatura do deputado estadual 

é um suicídio e que a sua indicação para a vice de Amin seria a melhor decisão 

partidária – inclusive porque facilitaria a eleição de Raimundo Colombo ao Senado, 

numa composição em que Amin não fosse seu colega de chapa e concorrente.  
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Muitos aliados acreditavam que Amin tinha preferência por ser candidato a senador, 

mas isso parece estar superado. A lógica indica que Amin será candidato novamente, 

restando a Merisio ocupar a vaga de  vice – ou até abrir mão dela para atrair o apoio do 

DEM, que indicaria João Paulo Kleinubing. 

 

 

Reta final do Refis 

Vai até sexta-feira o prazo para adesão o parcelamento dos tributos municipais vencidos 

até 2016. Disponível para pessoas físicas e jurídicas, o Refis permite redução da multa 

em 50% e um desconto nos juros, de acordo com a quantidade de parcelas em que o 

pagamento será feito. A negociação pode ser feita na Central do Cidadão. 

 

 

 

 
 

 
 

A hora de Amin 
 

O lançamento da pré-candidatura ao governo do Estado de Esperidião Amin (PP) foi o 

evento político de destaque do fim de semana, e deixou a impressão de que PP e o PSD 

vão estar juntos na disputa de outubro. Gelson Merisio (PSD) passou pelo evento do PP 

em Criciúma e reafirmou que também é pré-candidato, mas que isso não impedirá um 

entendimento entre eles. 

 

O evento do PP não foi tão pomposo como fez Merisio em Chapecó. Não havia aviões 

buscando apoiadores e jornalistas pelos quatro cantos do Estado. Mas cresceu em 

participação e, ao que parece, deu destaque para Amin num momento chave das 

negociações entre os partidos. Com PP e PSD alinhados, ficará mais fácil atrair o PSDB 

e isolar de vez o MDB, agora com Mauro Mariani como pré-candidato. 

 

Para Amin, a participação de pré-candidatos de outros partidos fortalece a construção de 

um projeto de oposição ao atual governo. 

 

De Tubarão, participaram o presidente da Câmara de Vereadores e pré-candidato a 

deputado estadual Pepê Collaço e o prefeito Joares Ponticelli, que discursou em nome 

de todos os prefeitos presentes. 
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Comissões do PSL 

 

O PSL, que também decidiu que terá candidato a governador sem ainda definir quem 

será, realizou um evento no sábado em Tubarão. O ato serviu para o presidente estadual 

e pré-candidato a senador Lucas Esmeraldino empossar nove comissões provisórias da 

sigla nas cidades de Tubarão, Laguna, Imaruí, Jaguaruna, Paulo Lopes, Garopaba, 

Imbituba, Braço do Norte e Pescaria Brava. O roteiro pelo Estado segue na quinta-feira, 

28/6, em São Miguel do Oeste, para empossar provisórias das microrregiões da 

Amoesc, Amerios e Amnoroeste. 

 

 

Agronegócio lidera exportações 

 

Nos cinco primeiros meses de 2018, o agronegócio respondeu por 63% das exportações 

catarinenses. As vendas internacionais de carnes, grãos e madeira já geraram receitas 

que passam de US$ 2 bilhões. O Estado está entre os maiores produtores e exportadores 

nacionais de carne suína e de frango. Os embarques de carnes, animais vivos e ovos 

respondem por 30% das vendas internacionais do Estado e por 49% do que o 

agronegócio exporta. 

 

 

Metal Mineração 

 

A Metal Mineração 2018 (Feira e Congresso Nacional para a Indústria Metalmecânica e 

Mineração) encerrou na sexta-feira, em Criciúma, com estimativa de negócios gerados 

ou de que os contatos iniciados na feira movimentem R$ 50 milhões em até 12 meses. 

Segundo os organizadores, o número de visitantes atingiu a marca de seis mil pessoas, 

entre congressistas, visitantes e expositores, vindos de oito estados e 131 cidades, em 

maior número de Santa Catarina, seguida de Rio Grande do Sul e São Paulo. 

 

 

Cidadão imbitubense 

 

Ex-governador Raimundo Colombo (PSD) e pré-candidato a senador segue 

colecionando títulos de cidadão de municípios catarinenses. Na última quinta- 

feira (21/6), recebeu a homenagem da Câmara de Vereadores de Imbituba. 

 

 

 
 

30 anos do PSDB 
 

Fundado em 25 de junho de 1988 pelo ex-governador de São Paulo Mário Covas, na 

época senador, o PSDB, que tem como símbolo um tucano, comemora hoje 30 anos de 

existência. José Comelli, militante do partido em Gravatal e um dos mais antigos na 
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região, lembra que a proposta era clara e definida para implantar a social democracia, 

dando os primeiros passos para a redemocratização do Brasil. Em 2010, o PSDB teve 

cinco indicados pela Revista Época entre os cem brasileiros mais influentes: Fernando 

Henrique Cardoso, José Serra, Aécio Neves, Geraldo Alckmin e Antônio Anastasia. 

Hoje, o partido vive uma crise de identidade com algumas de suas principais figuras 

envolvidas em escândalos e falcatruas. Os tucanos, com saudade, lembram-se do Plano 

Real instituído no governo de FHC. Agora, ao comemorar seus 30 anos de fundação, o 

partido tenta se reinventar, o que não será nada fácil. 

 

 

Entrelinhas 

 

Presidente da Câmara de Imbituba, vereador Luiz Cláudio de Carvalho de Souza, está 

convidando a população para a audiência pública a ser realizada amanhã, às 19h15, no 

Plenário da Câmara. A finalidade será discutir o projeto que visa sujeitar as lojas de 

conveniência do município ao horário das 8h até as 2h do outro dia. 

 

 

A AMPE e o Sebrae estarão promovendo de hoje até sexta-feira um curso sobre gestão 

financeira. Para controlar o dinheiro, fazer fluxo de caixa e planejar gastos e investir, as 

entidades estão oferecendo 20h de curso presencial, e mais 2h de consultoria. A ideia é 

atender os microempresários da região. 

 

 

Amanhã, a Combemtu estará realizando um jantar beneficente. Serão 14 equipes de 

mulheres maravilhosas cozinhando com amor em prol das crianças carentes de Tubarão. 

O local será o espaço Versalhes, e os ingressos podem ser adquiridos na entidade ou na 

Magrass, rua Piedade, nº 77, Centro. 

 

 

O Vereador do MDB de Tubarão Gilmar Negro Machado solicitou ao secretário de 

Urbanismo, Mobilidade e Planejamento, Nilton de Campos, um relatório do custo de 

manutenção, número de funcionários, salários, despesas de água, luz, telefone e aluguéis 

da Guarda Municipal. Disse que deseja fazer um estudo do custo e benefício da 

corporação. 

 

 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Tubarão, através do presidente Harrison Marcon 

Cachoeira, marcou para hoje uma Assembleia Geral Extraordinária, a partir das 20h, em 

sua sede. Na pauta, o estacionamento rotativo e questões voltadas ao turismo, ao Natal e 

à participação de representantes da Tubarão Saneamento. Haverá também a entrega aos 

contemplados do segundo sorteio do Festival de Prêmios. 

 

 

O jovem Diego Goulart, de 31 anos, atual secretário do PSL e que atuava na Câmara de 

Tubarão como assessor do vereador Lucas Esmeraldino, foi o escolhido na convenção 

do partido para presidir a sigla em Tubarão em convenção realizada no sábado passado 

na Hangar Eventos. Agora, o partido já está com 80 executivas formadas. 
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Ex-governador afirmou textualmente que está dentro do páreo e que concorrerá 

ao Governo do Estado este ano, para desconforto de Merisio. 

 

Não será fácil PSD segurar candidatura de Esperidião  
 

Deputado federal Esperidião Amin (PP) disse, com todas as letras, vírgulas e pontos, 

que é candidato ao Governo do Estado neste ano. Usou a expressão ‘pré-candidato’ 

porque é assim que exige a Lei Eleitoral neste momento. No lançamento de sua pré-

candidatura, que aconteceu no sábado, em Criciúma, cerca de mil progressistas do Sul 

do Estado referendaram a decisão de Amin, que já deixou de ser pessoal. Se até pouco 

tempo ele era voz isolada dentro de seu partido, no que diz respeito ao lançamento de 

um candidato progressista ao governo, agora já não é mais. Maior prova disto foi o fato 

do presidente estadual do PP, deputado Silvio Dreveck, e o próprio Esperidião, terem 

tentado convencer Gelson Merisio (PSD), na semana passada, a ser vice do PP. Vale 

lembrar que Dreveck sempre foi uma espécie de embaixador de Merisio dentro do 

ninho progressista. 

 

Amin está em alta por três motivos básicos. O primeiro está ligado à falta de uma 

liderança verdadeiramente forte no MDB, em nível estadual. Desde o falecimento de 

Luiz Henrique da Silveira, em 2015, o partido está sem um referencial e sem coesão. O 

segundo motivo está ligado à falta de robustez na pré-candidatura ao governo de Gelson 

Merisio. Se voltássemos no tempo e Merisio assumisse uma secretaria importante na 

gestão de Raimundo Colombo (PSD) é provável que hoje ele estivesse bem melhor 

ranqueado. Suas ações moralizantes, enquanto presidente da Assembleia Legislativa, 

não tiveram capilaridade no eleitorado catarinense. O terceiro motivo que coloca Amin 

em alta é a atual situação política do país, que majorou o pensamento conservador, 

principalmente em Estados como Santa Catarina. 

 

Por óbvio que tudo isto, sem a competência de Esperidião, de nada adiantaria. Mesma 

competência que ele agora pretende usar para dobrar o PSD, e todos os seus aliados, 

objetivando receber destes o apoio necessário para sua candidatura a governador. 
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Notas 

 

Pesquisa eleitoral publicada pelo Correio do Sul na sexta-feira, sob encomenda da 

RIC/ADI, e realizada pela Lupi & Associados, deixa claro que sem o PSDB o MDB de 

Mauro Mariani não vai muito longe no pleito deste ano. Por outro lado, com 

emedebistas e tucanos na mesma chapa, PP e PSD terão que ser muito convincentes 

para passar a ter reais chances de vitória. Por ironia do destino, num enfrentamento 

entre MDB e PSDB, contra PP e PSD, os dois grupos ficariam nas mãos do PT no 

segundo turno. 

 

 

Durante lançamento da pré-candidatura de Esperidião Amin (PP) ao governo, ocorrida 

em Criciúma, no sábado, deputado federal Jorge Boeira (PP) e o estadual José Milton 

Scheffer (PP) hipotecaram apoio a pretensão do líder-mor progressista. Boeira sempre 

foi aliado de Amin, mesmo porquê parece não confiar na cúpula do PSD, que já lhe 

aprontou em vezes passadas. Boeira chegou a sair do PT e se filiar ao PSD, postulando 

de Raimundo Colombo investimentos na educação, o que não aconteceu. Já Zé Milton, 

que vinha defendendo um projeto encabeçado por Gelson Merisio (PDS) ao governo, 

começa a se dobrar a força de Esperidião na política estadual. 

 

 

Prefeito de Sombrio, Zênio Cardoso (MDB), ex-prefeito de Turvo, Ronaldo Carlessi 

(MDB) e o ex-prefeito de Balneário Gaivota, Everaldo João Ferreira, que administrou o 

município pelo PDT, estão na Rússia, acompanhando a Copa do Mundo de Futebol. Os 

três dizem estar surpresos com a organização social e administrativa da Rússia. “Trata-

se de um povo ordeiro e muito comprometido com seu país”, disse Everaldo. Nada que 

70 anos de doutrina política não resolva, seja ela de que ideologia for. 

 

 

Lançamento oficial da pré-candidatura do ex-prefeito de Balneário Arroio do Silva, 

Evandro Scaini (PSD), a deputado estadual, no sábado, foi prestigiado por cerca de 500 

pessoas. Com exceção do prefeito de Ermo, Zica Cadorin, que compareceu ao evento, 

os demais prefeitos do PSD da região parecem ter preferido aguardar mais um pouco 

antes de se manifestar em relação a quem apoiarão a estadual neste ano. Vários outros 

líderes, no entanto, encorparam o lançamento, a exemplo de vice-prefeitos, vereadores e 

líderes pessedistas de diversos municípios do Extremo Sul. Ressalta para o prefeito de 

Arroio, Juscelino Guimarães (PSD), que deverá apoiar Júlio Garcia (PSD). 
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Com Merisio, Amin foi mais do que lançado ao governo 
 

Líder nas pesquisas para as eleições deste ano ao governo, Esperidião Amin tem a 

experiência e os votos que o qualificam para a disputa deste ano, enquanto o seu maior 

aliado, o PSD, tem outro pré-candidato, o deputado Gelson Merisio, que tem muita 

vontade, pouca expressão nas consultas mas a fama de ser dono de recursos para a 

campanha. Se é absolutamente verdadeiro que ninguém concorre com chances de vitória 

sem dinheiro, também é mais do que necessário ter votos para chegar ao objetivo. Amin 

e Merisio se completam, porém não há espaço para dois na cabeça de chapa de um 

coligação que hoje conta com 11 siglas, entre elas o PSB e o PDT. Por isso, quando foi 

lançado pré-candidato ao governo por uma multidão, em Criciúma (foto), sem aviões 

alugados, transmissão ao vivo pela internet ou caravanas pagas para transportar uma  
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plateia de Progressistas entusiasmada, calculada em 1 mil pessoas, o ex-governador, 

prefeito da Capital e senador, sabia que o momento era tão decisivo quanto a convenção 

que homologará o acordo com os pessedistas. O personalista Merisio compareceu e deu 

uma declaração que contraria tudo que tem feito até hoje ao afirmar, em discurso, que 

tem consciência de construir uma coligação em torno de projetos e partidos, “não de 

pessoas”. E emendou que a definição sobre quem será o candidato pode se arrastar até o 

dia 4 de agosto, véspera do último prazo para as convenções, e acredita “que isso 

acontecerá em meados de julho”. Pode ter estabelecido o prazo de validade da aliança a 

partir de seu desempenho até lá. 

 

  

 

Alternativas 

 

Nos bastidores, especula-se que, antes disso, Amin fará o convite para Merisio ser seu 

vice, por respeito ao que foi acertado em convenção do ainda PP, ano passado. Se não 

der, o pré-candidato do Progressistas já tem substituto para a chapa, o deputado federal 

João Paulo Kleinübing (DEM), outro pré-candidato ao governo, e que deixou o PSD por 

não concordar com as ações de Merisio. Nos últimos dias, Kleinübing tem agido como 

um monge, católico ou budista, e defendido que não adotará o critério de vetos para 

fazer alianças.   

 

  

 

DNA 1 

 

Seria um duro golpe no projeto de Merisio que idealizou, ao lado de Paulo Bornhausen 

(PSB) e deputados do então PP, como Silvio Dreveck e Valmir Comin, e com o prefeito 

de Tubarão Joares Ponticelli, uma reedição do antigo PDS, sucedâneo da Arena. O 

elemento aglutinador seria encurralar o MDB. 
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DNA 2 

 

Só que este discurso fica muito bem quando citado por Esperidião Amin, não pelos 

demais integrantes PSD e PSB, além do PDT, que, em um momento ou durante os 15 

anos de convivência, se beneficiaram de estar no governo, com cargos e benesses, e 

hoje pregam a ruptura. Aliás, Amin sabe que, em determinado instante político, isso 

prejudica Raimundo Colombo, que fez parte do ciclo que combate, os quase 20 anos de 

(P)MDB no governo catarinense.   

 

  

 

JULIA ZANATTA/DIVULGAÇÃO 

 
 

NÃO SE ESQUEÇAM DESTA FOTO 

 

Véspera do pré-lançamento de Esperidião Amin ao governo, em Criciúma, algo que se 

depender dos integrantes do Progressistas se repetirá em outras grandes cidades e 

regiões, um boato ficou mais perto da realidade: o de que os pré-candidatos a deputado 

estadual Julio Garcia e a federal Ricardo Guidi, que fazem parte daquela turma da 

#nãomorremosdeamoresporMerisio, do PSD, flagrados com o deputado João Amin, 

devidamente a caráter depois de assistir ao jogo da seleção brasileira, na Copa da 

Rússia, já viraram a chave do apoio na grande região sul. O quarto na foto é o Dorva, 

dono do tradicional bar que leva seu nome, que, por ora, serve de testemunha do 

acontecimento político que tende a repercutir e muito.      
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Sobrou 

 

Até para o Philippe Coutinho, jogador da seleção brasileira e que fez o primeiro gol da 

vitória do Brasil sobre a Costa Rica. Amin perguntou à plateia qual era o número do 

atleta que abriu o placar que respondeu com um sonoro: “Onze!” 

 

  

 

Ah, o porquê! 

 

A vontade do ex-governador Paulo Afonso Vieira em concorrer ao Senado, algo 

compartilhado pelo deputado federal Valdir Colatto, tem um limitador e dos grandes. 

Nas conversas de Eduardo Pinho Moreira e Mauro Mariani com eventuais aliados, uma 

coisa estaria acertada: que o MDB não teria nenhum nome para disputar a renovação de 

dois terços da Câmara Alta no Congresso. Isso abre portas para acordos, principalmente 

com PR e PSDB, o que facilitaria a vida do candidato ao governo pelo MDB. 

 

  

 

RETRATOS DA PRÉ-CAMPANHA 

 
  

MARCELO TOLENTINO/DIVULGAÇÃO 

 

Em Canoinhas, no Planalto Norte, o pré-candidato do MDB, o deputado federal Mauro 

Mariani recebeu o apoio de líderes do partido de 13 municípios da região, uma das base 

do presidente estadual da sigla. Mariani falaou em enfrentar velhos problemas como 

novas fórmulas de governar e voltou a elogiar a decisão do governador Eduardo Pinho 

Moreira em abria mão da candidatura. Mas ainda fica o desafio do emedebista em 

fortalecer seu projeto junto a outras siglas.   
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CLÁUDIO THOMAS/DIVULGAÇÃO 

 
 

Terminou em Timbó, no sábado (23), a maratona de viagens do ex-governador e pré-

candidato ao Senado Raimundo Colombo (PSD), que esteve em Jupiá, São Lourenço do 

Oeste, Chapecó e Imbituba. Na foto, Colombo estava em seu último compromisso, no 

Médio Vale do Itajaí, entre outros com o ex-deputado Aparecido Voltolini, o Taxista 

Voltolini, que concorreu a vereador em Timbó pelo PPS, em 2016. As reuniões foram 

organizadas pelos ex-secretários Almri Gorges (Fazenda) e Lúcia Gorges (ADR de 

Timbó). Colombo também se reuniu com o prefeito de Pomerode, Ercio Kriek (DEM), 

secretários e vereadores.  

 

 

 

FLÁVIO BRITTO/DIVULGAÇÃO 

 
 

Uma aldeia indígena, em Biguaçú, foi o cenário para pré-lançamento oficial da 

candidatura ao governo do professor Rogério Portanova, da Rede Sustentabilidade. Lá 
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também estavam os dois pré-candidatos ao Senado Miriam Prochnow e Diego 

Mezzogiorno pelo partido de Marina Silva, cuja causa ambiental é um dos pilares. 

 

  

 

ALESSANDRO BONASSOLI/DIVULGAÇÃO 

 
 

Em meio a ataques que têm vindo de supostos aliados sobrea investigação aberta sobre 

um suposto caixa dois na campanha de 2014, o senador Paulo Bauer, pré-candidato do 

PSDB ao governo, comemorou na cidade natal, Bluemnau, a boa posição na pesquisa da 

Lupi & Associados, encomendada pelo Grupo RIC e pela ADI. Entre assessores e o ex-

prefeito e pré-candidato ao Senado Napoleão Bernardes, Bauer era só alegria, embora os 

cenários do levantamento mereçam reparos de um olho mais atento nas coisas da 

política. 

 

   

 

DIVULGAÇÃO 

 
 

O pré-candidato a deputado federal Manoel Dias (PDT) foi a São Francisco do Sul do 

domingo (24) para participar de uma comemoração de aniversário de um dos integrantes 

da Associação Sobreviver. Maneca é o único concorrente da sigla trabalhista à Câmara e 

participa do esforço de dar musculatura legislativa aos brizolistas, um antídoto à 

cláusula de desempenho que assusta a muitos partidos nestas eleições.   
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Recado 

 

O número de votos brancos e nulos e a ausência de eleitores (abstenção) superou os do 

governador eleito do Tocantins, Mauro Carlesse (PHS), que, como presidente da 

Assembleia, ocupava interinamente o cargo, e do senador Vicentinho Alves (PR), no 

segundo turno disputado neste domingo (24). A eleição foi suplementar, depois que o 

TSE cassou Marcelo Miranda (MDB) e a vice Cláudia Lelis (PV), por captação ilegal 

de votos, e 527 mil eleitores (51,83%) demonstraram sua total apatia pela escolha, 

reflexo do desgaste da classe política, que, pelas atitudes que acompanhamos na pré-

campanha, até agora, não aprenderam a lição e ainda bancam umas de arauto das 

mudanças. 

 

 

 

MARIANI GOULART/DIVULGAÇÃO 

 
 

O TIME DO GOVERNADOR 

 

Eles já são cinco netos e, em breve, serão seis. Mas o avô governador dá até um tempo 

na agenda atribulada dos últimos dias para comemorar um aniversário. Desta vez foi o 

do neto e xará Eduardo, em clima de Copa do Mundo e com a camisa do Brasil, que, ao 

lado do irmão Pedro, posou com Eduardo Pinho Moreira. “Os craques da família”, 
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disparou Moreira, que quem conhece sabe da atenção mais do que redobrada com a 

família.   

 

  

 

Mais um 

 

O setor cerâmico do Estado foi em peso ao governador Eduardo Pinho Moreira para 

pedir a redução de 17% para 12% do ICMS sobre as operações de venda para o 

comércio. A mesma solicitação já havia sido concedida, por decreto, à indústria que 

produz plástico. Um dos líderes da caravana que veio do Sul, o presidente da 

Associação Empresarial de Criciúma (Acic), Moacir Dagostin, fez questão de entrar no 

clima da campanha Compre de SC, que conseguiu a adesão até de gente que fez de tudo 

para não passar a redução do imposto na Assembleia, via MP 220, como a Fecomércio.    

 

  

 

Decidiu 

 

A secretária Romanna Remor (Assistência Social, Trabalho e Habitação) já decidiu que 

a sede da pasta, hoje na Avenida Mauro Ramos, em um prédio que foi da extinta LBA e 

pertence ao governo federal, o que não permiti reformas,  vai mudar para a região 

Continental de Florianópolis, tendência que já serviu para as mudanças das secretarias 

de Segurança Pública e de Defesa Civil. Romanna informou que o prédio próprio do 

Estado a ser ocupado é o da sede da extinta Cohab e que a troca não passa do início 

segundo semestre.   

 

  

 

Em dados 

 

Uma das saídas do governo do Estado para manter a divulgação sem a publicidade paga, 

vedada em período eleitoral, será reforçar campanhas internas com caráter jornalístico 

no ambiente digital da Secom. Um dos assuntos, dentro do Projeto Personas, abordará a 

violência contra mulher, que se refere às formas de assédio, domestica, psicológica e 

patrimonial. Um dado interessante sobre o assunto, é que dados do IBGE mostram que 

o maior grupo entre as famílias de Santa Catarina é o de sem filhos, sendo seguido pelas 

monoparentais (onde apenas um dos pais, a grande maioria mulheres, cuida dos filhos).    
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MARCOS CAMPOS/FIESC 

 
 

JUSTO RECONHECIMENTO 

 

O empresário Glauco José Côrte é uma das personalidades singulares de Santa Catarina 

e qualquer que seja a homenagem que receba próximo a deixar a presidência da 

Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) não será exagero. No lançamento da 

30ª edição do Prêmio de Jornalismo da entidade, uma edição extraordinária do Pautas e 

Panelas, da Associação Catarinense de Imprensa (ACI), ele dividiu o papel de “chef” de 

cozinha com o jornalista Ademir Arnon e não fez feio em um delicioso risoto de 

camarão, que agradou paladares e só deixou a noite mais propícia para o grande evento 

de fundo: uma despedida da imprensa ao líder empresarial e o lançamento do livro A 

Indústria em Perspectiva, onde compila artigos publicados em jornais do Estado entre 

2011 e 2017. Na próxima quinta-feira (28), a Fiesc deverá escolher o empresário Mario 

Cezar de Aguiar, de Joinville, atual 1º vice-presidente, para comandar a entidade.   

 

  

 

Uma polêmica 

 

A sede da Fecam, em Floirianópolis, sedia nesta segunda (25) a importante audiência 

com o diretor-geral da ANTT Mário Rodrigues sobre o Contorno Viário da Grande 

Florianópolis, objeto de polêmica histórica. O coordenador Fórum Parlamentar 

Catarinense, deputado Jorginho Mello (PR), afirmou que objetivo é que a agência 

reguladora e a empresa Auto Pista Litoral Sul digam, com todas as letras, quando a obra 

fica pronta e quando os gargalos, como o do túnel que está previsto em projeto, serão 

finalmente entregues. “Chega de enrolação”, afirma Jorginho, um lema para a reunião 

que começa às 10h. 

 

 

 
Roberto Azevedo 

Jornalista 

e-mail: razev@terra.com.br 
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Marcelo Lula 

OS BASTIDORES DA REUNIÃO DO PSDB, AMIN É 

LANÇADO PRÉ-CANDIDATO AO GOVERNO, DEM SE 

APROXIMA DA ALIANÇA PSD E PROGRESSISTAS 

ENTRE OUTROS DESTAQUES 

 
 

Durou cerca de cinco horas a reunião realizada no sábado pela executiva estadual do 

PSDB, na sede do partido em Florianópolis. A única ausência foi a do deputado 

estadual Leonel Pavan, que se recupera de um AVC. O encontro começou tenso, 

pois, conforme eu havia divulgado em primeira mão, a convocação foi feita pelo 

presidente tucano, deputado Marcos Vieira, via WhatsApp, sob a concordância de 

demais integrantes da executiva, para tentar convencer o senador Paulo Bauer a 

declinar da pré-candidatura a governador. 

A reunião prometia tanta discussão, que no convite às lideranças, constava apenas 

como pauta: “Eleições 2018”, como uma forma de se evitar o acaloramento da 

discussão antes mesmo do encontro. Porém, dois fatores mudaram os rumos: 

primeiro, as pesquisas colocam Bauer numa condição de destaque, perdendo apenas 

para Esperidião Amin (Progressistas), o que mostra que não houve abalos ao tucano, 

mesmo com as investigações contra ele no caso Hypermarcas. O segundo fator, é que 
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o tucanato tem a plena convicção de que Amin não será candidato, pois, segundo as 

conversas na reunião, o Progressistas optará por apoiar Gelson Merisio (PSD), o que 

fará com que Amin dispute uma vaga ao Senado. 

O presidente estadual tucano, fez um relato das conversas com os demais partidos 

para a formação de alianças. Além do Progressistas que está fechado com o PSD, 

também tem o anúncio de Mauro Mariani como o pré-candidato emedebista, o que 

afasta de vez o MDB dos tucanos. Quanto ao Democratas que chegou a estar bem 

próximo de fechar, segundo relatos de Vieira, fica inviabilizado pelo fato de que 

Napoleão Bernardes, pré-candidato do PSDB ao Senado, é ex-prefeito de Blumenau, 

mesmo município em que João Paulo Kleinubing (DEM) também foi prefeito, o que 

impede que dois nomes da mesma região estejam na chapa majoritária.  

Na conclusão de sua fala, Marcos Vieira afirmou que o partido está só. A partir 

disso, ele deu início para a segunda etapa da conversa, que foi a questão Bauer, a 

grande motivadora do encontro. Vieira fez um relato dito por fontes, muito respeitoso 

ao senador, dizendo que as pessoas questionam possíveis prejuízos na campanha por 

causa da investigação enfrentada por ele. Na prática, o líder tucano quis deixar Bauer 

a vontade, para que dissesse até que ponto poderia prejudicar o projeto do partido, 

pois os adversários poderão usar essa situação durante a eleição. 

Se sentindo a vontade e aliviado por não ter sido enquadrado como era previsto, mas, 

sim, consultado. O pré-candidato Paulo Bauer reafirmou o seu desejo de ser 

governador, citou a pesquisa em que se encontra em uma boa situação, e afirmou que 

manterá o seu propósito, mesmo que seja em chapa pura. Reclamou da imprensa 

afirmando que o estão fritando sem saber de sua real situação, o que faz sentido a 

foto de uma banha, enviada pelo senador a este colunista, fato confirmado por ele 

durante a reunião, afirmando que já havia comprado o produto, já que estava se 

sentindo torrado. “Poxa, o pessoal está me fritando sem conhecer”, reclamou.  

 
 

“A banha já está comprada”, me escreveu Bauer, ao enviar a foto . 

Por fim, o entendimento é que todos abraçarão o nome de Bauer, e que estão 

dispostos a enfrentar qualquer crítica, o que mostra que o pré-candidato tucano ao 

Governo do Estado, sai fortalecido de uma reunião que teria tudo para deixá-lo 

enfraquecido. Em suma, o PSDB abraça Bauer, e não tem mais como recuar. 

 

Estratégia 

Após as primeiras pautas, o encontro dos caciques do PSDB se transformou em uma 

reunião sobre a estratégia do partido, que está cada vez mais animado com a 

possibilidade de chapa pura. Além de Paulo Bauer como o pré-candidato ao Governo 

do Estado, também aparecem os nomes de Napoleão Bernardes, Geovânia de Sá e de 

Marcos Vieira, para compor a majoritária. Provavelmente, Bernardes e Vieira devem 
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ir ao Senado, enquanto que Geovânia disputaria como vice de Bauer. Mas ainda 

podem haver mudanças de posições. 

 

Briga tucana 

Também durante a reunião o presidente estadual do PSDB, deputado Marcos Vieira, 

confirmou a informação antecipada nesta coluna, de que o presidente da JPSDB, João 

Paulo Taumaturgo, fora destituído da presidência do seguimento jovem, por estar 

apoiando o pré-candidato do MDB a deputado federal, o empresário Ericsson Luef. 

Vieira acusa Taumaturgo de traição. Em resposta, recebi ontem uma nota do 

presidente da JPSDB, afirmando que segue no cargo e que a executiva eleita em 

convenção no ano passado, segue regular. Além disso, Taumaturgo se apegou ao 

inciso 1, do artigo 16 do estatuto do PSDB, para afirmar que somente o Secretariado 

Nacional da Juventude do partido, pode destituir o Secretariado Estadual. 

 

Lançamento de Amin 

Um grande número  de lideranças estiveram em Criciúma, no lançamento da pré-

candidatura do deputado federal, Esperidião Amin (Progressistas), ao Governo do 

Estado. Idealizado pelo presidente do partido em Criciúma, Itamar da Silva, e pelo 

coordenador da sigla na Amrec, o ex-prefeito Márcio Búrigo, o encontro levou 

lideranças de várias regiões e partidos ao Centro de Eventos Oasis, entre as quais, 12 

prefeitos, 6 vices, 42 vereadores, além de deputados e demais políticos. Amin que 

vestiu uma camisa verde e amarela entregue por Búrigo, com o seu nome e o número 

11 estampado atrás, primeiramente agradeceu a iniciativa dos organizadores e 

enalteceu o evento. Em seu discurso, fez um ataque direto ao MDB, destacando que o 

seu principal objetivo é de impedir mais um mandato de seus principais adversários. 

“Temos que ter o juízo necessário para entender o seguinte: O governo escolheu o 

seu candidato. Quem quiser continuidade, continuísmo, quem quiser correr o risco de 

ter 20 anos de um partido que, entre outras coisas, destruiu o Estado que mais 

dinheiro recebeu que é o Rio de Janeiro, fiquem com essa proposta. Quem deseja 

saber quem pode proporcionar a mudança, tem que ter a humildade para achar um 

caminho comum. De minha parte, quero dizer aos meus companheiros em primeiro 

lugar, não me falta a vontade, desejo de ser o prestador desse serviço. Mas também 

não vai faltar humildade e desprendimento para levar o sentimento do meu partido 

aqui expresso. Queremos participar da vitória, liderá-la se for possível, mas acima de 

tudo, fazer o bem a Santa Catarina”, afirmou Amin. 

 
 



 51 

Engrossou o coro 

O pré-candidato pessedista ao Governo do Estado, deputado Gelson Merisio, em seu 

discurso em Criciúma, destacou como uma pretensão legitima a pré-candidatura de 

Esperidião Amin (Progressistas). Merisio também manteve o tom contra o MDB, ao 

afirmar que Amin sabe o que é suceder um governo emedebista. “Quando o Amin 

assumiu em 98, depois que o Vilson Kleinubing arrumou o Estado em 1990. O 

Esperidião voltou ao Estado com quatro folhas de pagamento atrasadas e, mais do 

que isso. Esqueletos no armário desde 1995 e que estão assombrando o nosso Estado 

até hoje. São R$ 7 bilhões das letras, R$ 6 bilhões do Ivesc. Temos um compromisso 

com o nosso Estado”, disse Merisio, ao se referir ao governo Paulo Afonso (MDB). 

Ao final, o pessedista disse que o PP foi a sua primeira legenda, e que é o seu partido 

de coração, sendo em seguida, abraçado pela ex-deputada Ângela Amin que é pré-

candidata à Câmara Federal, e pelo próprio Amin. 

 
 

 

Dreveck 

O presidente estadual do Progressistas, deputado Silvio Dreveck, desejou que 

Esperidião Amin una forças com Gelson Merísio para as próximas eleições. “A nossa 

esperança é que a capacidade de Esperidião Amin possa contribuir para este 

processo, juntamente com o deputado Gelson Merísio e os outros partidos da 

coligação, para voltarmos ao governo de Santa Catarina para o bem de todos os 

catarinenses”, disse. 

 

Reconciliação 

Após um afastamento e troca de farpas com a família Amin, o prefeito de Tubarão, 

Joares Ponticelli, manifestou apoio à união com PSD e DEM. “Nós acreditamos em 

um novo projeto para Santa Catarina e tanto João Paulo Kleinubing, Gelson Merísio 

e certamente Esperidião Amin, vão reafirmar este compromisso. Que a gente possa 

fazer uma construção com o PSD e outros partidos para não só ganhar a eleição, mas 

que possamos eleger uma grande bancada de deputados estaduais e federais”, 

pontuou. Corroborando, o deputado João Amin definiu o momento como histórico. 

“Este dia será lembrado como um marco para Santa Catarina”, disse João. 
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DEM se aproximando 

É inegável a relação quase que familiar entre os Amin e o pré-candidato demista ao 

Governo, deputado João Paulo Kleinubing. A cada dia, é vista uma aproximação do 

demista com os progressistas, tanto, que em seu discurso ele disse: “Que a gente 

possa, com certeza, caminhar juntos, que possamos fazer bem para Santa Catarina, 

independente do que a eleição vai nos reservar. É preciso que não esqueçamos que 

acima de nós está o interesse de Santa Catarina”, afirmou.  

 

Apoios 

O pré-candidato a governador Gelson Merisio (PSD), ao sair do lançamento da pré-

candidatura de Esperidião Amin (Progressistas) ao Governo do Estado, foi ao 

lançamento da pré-candidatura de Evandro Scaini em Balneário Arroio do Silva, 

também no Sul. Depois voltou a Criciúma para o evento do deputado Rodrigo 

Minotto (PDT), que reuniu eleitores para apresentar as pré-candidaturas de Gelson 

Merisio (PSD) ao governo, e de Manoel Dias (PDT) a deputado federal. 

 

Mariani 

Definido como o pré-candidato único do MDB ao Governo do Estado, o deputado 

Mauro Mariani realizou no sábado um evento no Planalto Norte, reunindo lideranças 

de 13 municípios que reforçaram o apoio a ele na região de Canoinhas. O encontro 

que reuniu mais de mil pessoas, contou com a presença de lideranças como o ex-

governador Paulo Afonso Vieira, dos deputados estaduais Carlos Chiodini e Valdir 

Cobalchini, e dos deputados federais Valdir Colatto e Celso Maldaner. “Com 

coragem, humildade e responsabilidade faremos uma bela eleição. Rodamos o Estado 

inteiro e sabemos dos desafios e oportunidades. Temos condições de apresentar um 

plano de trabalho sério, consistente, com novas formas de enfrentar velhos problemas 

e, explicando como fazer, pois a população não aguenta mais enrolação”, destacou 

Mariani. Disse que é uma grande oportunidade que a sua região tem nas mãos. 

“Agora é a vez do Planalto Norte mostrar sua força”, afirmou. O encontro ainda teve 

a participação do secretário da ADR de Mafra, Abel Schroeder, e de ex-prefeitos da 

região como Alcides Grohskopf de Rio Negrinho, Fernando Tureck de São Bento, 

Vilmar Grosskopf de Campo Alegre e Beto Faria de Canoinhas. 
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Reforçou 

O deputado federal Valdir Colatto (PMDB), que deseja disputar uma vaga ao Senado 

também esteve no evento do pré-candidato a governador, Mauro Mariani (MDB), em 

Canoinhas. Colatto aproveitou para mais uma vez conversar com Mariani, a respeito 

do convite que fez ao empresário Antonio Rebelatto (DEM), para ser o vice na chapa. 

Porém, ele também deixa em aberto para João Paulo Kleinubing (DEM) ocupar o 

espaço. “O pessoal do partido gostou da ideia e vão procurá-los”, afirmou. 

 
 

 

Camasão em Chapecó 

O PSOL realizou no sábado (23) em Chapecó, um seminário para discutir o programa 

de governo que será apresentado na eleição. Foi a quinta reunião, das seis previstas 

para as diferentes macrorregiões do estado. A temática foi a democratização da 

Saúde, Segurança e Educação. Representantes da aliança que está sendo formada pelo 

PSOL e PCB dos municípios de Chapecó, São Miguel do Oeste, Xanxerê, Campos 

Novos, Abelardo Luz, Xaxim e Maravilha levaram propostas. Movimentos sociais e 

organizações estão trabalhando junto com os partidos. Na foto o pré-candidato a 

governador, Leonel Camasão, fala aos filiados. 

 
 

Militância 

“Vou continuar militando na política e me dedicando para ajudar Santa Catarina”, 

garantiu o governador Eduardo Pinho Moreira (MDB), em passagem pelo Sul do 
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estado. De acordo com ele, a decisão de não concorrer à reeleição foi “madura”, num 

momento em que as dificuldades do Estado exigem foco e dedicação. O governador 

garantiu que a unidade partidária também foi levada em consideração. Pinho Moreira 

cumpriu agenda intensa na região que é o seu berço político.  “O governo de Santa 

Catarina reconhece o potencial dessa região e fez muito por ela. Quando eu fui 

prefeito não conseguíamos nenhum recurso para o município, o antecessor de Luiz 

Henrique da Silveira, construiu apenas um trevo. E na nossa administração já fizemos 

viadutos, vias rápidas, obras de tecnologia e saneamento básico. Estamos trabalhando 

em prol dessa região”, disse, em clara crítica a Esperidião Amin (Progressistas). 

 
 

 

Décio pelo estado 

O deputado federal Décio Lima (PT), não tem mais como escapar do projeto 

majoritário deste ano. Por isso, como pré-candidato a governador começou a 

intensificar a agenda. Ele participou do Encontro Catarinense das Mulheres Petistas 

em Florianópolis, evento que contou com a presença do pré-candidato ao Senado, o 

ex-desembargador Lédio Rosa. Em seu discurso, prometeu que se eleito, garantirá a 

paridade de gênero no Governo de Santa Catarina. “Serei intolerante contra qualquer 

agressão dirigida as mulheres catarinenses”, afirmou. 

 
 

 

Rodovias 

Acontece hoje na Fiesc as 16h, uma reunião com o tema: Manifesto do Grande Oeste 

Catarinense”. O encontro será coordenado pelo presidente em exercício da entidade, 

Waldemar Schmitz. Na pauta: Redução de verba para a recuperação da BR-282 no 

trecho de Chapecó a São Miguel do Oeste, rodovia SC-160 e outras, informação e 
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programa dos municípios presentes e licenciamento ambiental. Presenças 

confirmadas do secretário de Estado de Infraestrutura Paulo França, presidente da 

IMA, Alexandre Waltrick e do coordenador do Observatório, Sidnei Rodriges. 

 

Recicle 

Nunca se falou tanto em sustentabilidade. E esta prática pode ser considerada uma 

das melhores alternativas para manter a capacidade do meio ambiente de se 

regenerar. Tanto que nota-se um mundo em que, finalmente, começaram a mudar a 

forma de viver. Um exemplo são as empresas que transformam restos que seriam 

descartados em aterros sanitários ou lixões. São toneladas de resíduos de peixe e boi, 

sem valor comercial, que seriam desperdiçados. Para contribuir com o mercado de 

reciclagem as empresas, Marinho, com sede em Camboriú, e Agroforte, nas cidades 

de Laguna e Biguaçu, beneficiam por dia, cerca de 200 e 300 toneladas, 

respectivamente, de resíduos de proteína animal, que voltam para o mercado como 

farinha e óleo e as indústrias reaproveitam para a fabricação de ração para pets.  

 

Marcelino 

Lançado em 12 de setembro de 2017, data que marca o aniversário de vida de 

Marcelino Chiarello, encontrado morto em sua casa na época em que era vereador de 

Chapecó pelo Partido dos Trabalhadores, o chamado Julgamento Popular é uma 

iniciativa do Fórum de Lutas em Defesa da Vida, Por Justiça e Democracia e do 

Centro de Referência em Direitos Humanos e Igualdade Racial Marcelino Chiarello 

(CRDH), da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Para isso, as entidades 

contam com a assessoria do juiz de direito e Relator de Direitos Humanos dos Fóruns 

e Redes de Defesa dos Direitos da Cidadania do Maranhão, Jorge Moreno, que já 

conduziu tribunais populares em seu estado e na Bahia. Exatos três anos após o 

arquivamento do caso, Chapecó recebe o primeiro Julgamento Popular do Sul do 

país, no próximo dia 30, das 8h30 às 17h no salão da comunidade São José Operário.  

 

Gestão empresarial 

Apresentar tendências contemporâneas, como empreender num mundo de mudanças, 

disponibilizar conteúdos empresariais de alto nível através da apresentação de cases 

vivenciais de liderança, empreendedorismo e práticas de gestão. Esses são os 

objetivos da Associação Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC), ao promover um 

novo evento sobre gestão empresarial cujo lançamento está previsto para hoje, na 

Cantina do CESEC às 18h30. A iniciativa está programada para o dia 9 de agosto, 

das 19h às 22h30, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes. O evento 

será disponibilizado para mil pessoas e é direcionado para empresários, gestores, 

executivos, gerentes, cargos diretivos, colaboradores e estudantes. De acordo com o 

presidente da ACIC, Cidnei Barozzi, a iniciativa contribuirá com o desenvolvimento 

das empresas e seus gestores. 
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