
Consenso no tucanato

O próximo sábado (11) vai ser marcado por um ato político que reper-
cutirá nas eleições de 2018: a Convenção Estadual do PSDB. Depois 
das duas últimas disputadas eleições internas, os tucanos definiram 

chapa única, chamada de Rumo a 2018. O consenso foi costurado pelo pró-
prio presidente da sigla no estado, deputado Marcos Vieira, que será recon-
duzido para mais dois anos no cargo. Alçado ao terceiro maior partido de 
Santa Catarina, o PSDB prepara uma verdadeira festa, que vai acontecer 
em São José, na Grande Florianópolis. A expectativa é reunir dois mil fi-
liados, vindos de todas as regiões do estado. Somente do Oeste, serão oito 
ônibus em caravana. O novo diretório, de acordo com Vieira, é composto 
essencialmente por detentores de mandato e por quem concorreu às eleições 
municipais, com uma renovação que representa o novo momento da sigla, 
já que muitas lideranças são novas filiações, como os prefeitos de Joaçaba, 
Dioclésio Ragagnin, e o de Abelardo, Luz Wilamir Cavassini. Se há consenso 
sobre o comando do partido, o mesmo não se pode dizer quanto aos planos 
para as eleições de 2018. A única decisão tomada, e por várias vezes reitera-
das, é a de que os tucanos terão nome próprio na disputa. A escolha do nome 
ficará para dezembro, quando também ocorre a definição do nome nacional 
para concorrer à Presidência da República. Enquanto isso não acontece, 
o senador Paulo Bauer, o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, e o 
próprio presidente Marcos Vieira são os nomes com maior evidência. Mas a 
política é uma ciência dinâmica. E tudo pode acontecer até 2 de outubro de 
2018, data do primeiro turno das eleições gerais.

Nas fileiras tucanas cresce um movi-
mento que pede uma chapa pura para dis-
putar as eleições de 2018 no Estado. Em 
seu favor, o PSDB possui uma lista de li-
deranças com nomes estadualizados, entre 
eles o senador Dalírio Beber, prefeito de 
Criciúma Clesio Salvaro, a deputada fede-
ral Geovânia de Sá e o  deputado estadual 
Leonel Pavan, além dos já citados na nota 
de abertura.

Mudança no PSD  Com a desfiliação 
do PSD de José Nei Ascari, que sai da 
Assembleia Legislativa para assumir uma 
vaga no Tribunal de Contas (TCE-SC), 
vai gerar mudanças não só no Legislativo 
estadual, mas também na própria organi-
zação do partido. O deputado Milton Ho-
bus, ex-prefeito de Rio do Sul e liderança 
do Alto Vale, assume a vaga de secretário-
geral do PSD-SC. É conhecido o excelente 
relacionamento de Hobus com o governa-
dor Raimundo Colombo.

E mais mudanças estão por vir no PSD 
catarinense. Afinal, o ex-deputado estadu-
al e agora ex-conselheiro do TCE-SC Julio 
Garcia volta ao cenário político-eleitoral.

Despertou o interesse do governador 
do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azam-
buja, o projeto de lei do deputado federal 
catarinense Jorginho Mello (PR) que au-
toriza a criação de loteria exclusiva para a 
valorização da Educação. Azambuja ligou 
diretamente para Mello pedindo detalhes 
e confirmou que vai conversar com os par-
lamentares do seu estado para acelerar a 
tramitação do texto, que está na Comis-
são de Educação na Câmara Federal. O 
projeto, anunciado na semana passada, 
permite, entre outras coisas, dar bônus a 
professores da rede pública.

Otimismo Microempreendedores de 
Santa Catarina encerraram o terceiro tri-
mestre do ano em clima de otimismo para 
os próximos meses. O índice de expectati-
vas foi a maior de todas as outras edições, 
apresentando 60,09 pontos contra 55,25 
do trimestre anterior. A cada três meses, 
o Sebrae-SC lança a pesquisa Tendência 
Conjuntural dos Pequenos Negócios 
para mostrar o cenário de microempre-
endedores individuais, micro e pequenas 
empresas quanto à atividade econômica 
dos segmentos em que atuam. 

Não falou, mas ouviu
A Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) que investiga su-
postas irregularidades envolvendo as 
empresas JBS e J&F em operações 
realizadas com o BNDES e o BN-
DES-PAR, entre  de 2007 a 2016, e 
que geraram prejuízos ao interesse 
público, recebeu ontem o empresário 
Wesley Batista. A reunião pôde ser 
acompanhada ao vivo pela página da TV Câmara no Youtube. O deputado fede-
ral Celso Maldaner (PMDB-SC), membro da CPMI, explicou que foram abertas 
as perguntas aos parlamentares, porém o empresário se resguardou ao direto de 
ficar em silêncio. “Este era o momento de ouvirmos um dos principais acusados 
neste escândalo, pois essa comissão tem o objetivo de informar a população. 
Mas, infelizmente, ele usou do seu direito e não respondeu nada. Por outro lado,  
ouviu bastante e sabe que se deve, vai pagar”, contou Maldaner. 
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