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Política

Olivete Salmória

Críticas a Carmen.. A 
deputada estadual do PSL, 
Ana Carolina Campagno-
lo, criticou da tribuna da 
Assembleia as escolhas da 
governadora interina pa-
ra montar seu staff. Disse 
ela que a opção de Daniela 
foi “assassinar o projeto de 
governo conservador em 
favor de seu próprio car-
go”. Dentre outros exem-
plos, citou a deputada/se-
cretária Carmen Zanotto. 
Seus crimes:  votou pela 
prisão do deputado Daniel 
Silveira; criticou deputado 
bolsonarista e seu partido 
defendeu o impeachment 
de Bolsonaro. “Sendo ela a 
governadora de Bolsonaro 
e que fica na fila para tirar 
fotinho com o presidente, 
não pode fazer um negó-
cio destes”, disse Ana.

Potência Criativa... 
O presidente estadual do 
PSB, Claudio Vignatti, está 
mobilizando o partido com 
vistas às eleições do ano 
que vem. Lançou o proje-
to “SC Potência Criativa” e 
por meio de “lives” está le-
vantando e debatendo te-
mas relevantes e inovado-
res para o estado. A ideia 
“é construir um novo mo-
delo político de governan-
ça para o Estado”. Já pode-
mos antever que este será 
o grande mote de todos os 
candidatos que concorre-
rem à sucessão de Moisés 
no ano que vem.

Indicação... Vereador de 
São Joaquim, Liander da 
Silva Padilha, do PL, fez 
uma indicação à governa-
dora em exercício, Daniela 
Reinehr para que nomeie 
o deputado estadual Jessé 
Lopes como secretário da 
Segurança Pública, porque 
ele se “mostrou um grande 
defensor da segurança pú-
blica e grande entusiasta 
da ideologia conservado-
ra,” justificou ele. 

Multa pelas simula-
ções...Projeto do deputa-
do Marcius Machado pre-
vê multa aos profissionais 
que simulam a aplicação 
da vacina, no valor de R$ 
33 mil por dose não reali-
zada corretamente. Ele en-
trou com este projeto de-
pois de receber vídeos de 
falsas aplicações das vaci-
nas que imunizam contra a 
Covid-19. “Atento aos casos 
e buscando evitar que isso 
aconteça em Santa Catari-
na, apresentei em plenário 
este Projeto de Lei “, expli-
cou ele.

Dúvidas sobre a permanência 
de Carmen na Saúde

A governadora interina, Daniela Reinehr, 
decidiu revogar 64 atos de nomeação 
para cargos comissionados no gover-
no catarinense, assinados no apagar 

das luzes pelo governador afastado Carlos Moi-
sés (PSL). São atos de exoneração ou dispensa 
de nomeações que, segundo o Centro Adminis-
trativo, privilegiavam afilhados dos deputados 
que votaram contra o impeachment do governa-
dor. Daniela não tem ideia quanto tempo ficará 
no governo ou se assumirá o resto do mandato, 
mesmo assim também varreu do governo todos 
os que integram a entourage de Carlos Moisés. 
Nesta lista está o subchefe da Casa Civil, o lagea-
no Juliano Chiodelli, que já foi exonerado da pri-
meira vez em que Moisés foi afastado e retornou 
ao cargo tão logo o titular reassumiu, cerca de 
um mês depois. Juliano foi nomeado como exe-
cutivo do gabinete do governador afastado. Sinal 
de que se ocorrer o retorno de Moisés, Chiodelli 
também retorna. Todo este vai e vem só prejudi-
ca o governo. A metade do governo Moisés/Da-
niela já estará perdido com este vai e vem, que 
só interessa mesmo aos que estão no poder.  Em 
se tratando da Serra, se ganhamos de um lado 

ao contar com a secretária da Saúde, Carmen 
Zanotto, de outro perdemos na figura de Julia-
no, um grande batalhador pelas causas da Serra. 
Ele é um dos grandes responsáveis pelo retorno 
dos voos da Azul, por exemplo. Particularmente, 
acho lamentável que a deputada Carmen venha 
integrar um gabinete de governo que pode ter 
uma vida muito curta. Ela aposta que permane-
ce mesmo no retorno de Moisés ao cargo, visto 
que ele mesmo já a havia convidado para ocupar 
este espaço. A menos que ela tenha uma carta na 
manga, eu não apostaria nisso. Da primeira vez 
ela aceitou o convite, mas ao chegar na reunião 
com o governador fez outra proposta: agir como 
uma espécie de “eminência parda”, sem deixar 
Brasília. Moisés não aceitou. Isso foi antes das 
eleições em que ela disputou a prefeitura de La-
ges. Após isso, há informações de bastidores que 
tentou articular um novo convite, mas este não 
veio. Não sabemos quais impressões tudo isso 
deixou ao governador. Na primeira vez em que 
foi afastado, ao retornar, Moisés demitiu todos 
os nomeados por Daniela. Desta vez, se retornar, 
deverá fazer o mesmo. Será que Carmen seria 
sua única exceção? É esperar para ver!

Vamos escolher o candidato 
junto com o nosso time no 
início do próximo ano. Neste 
momento, não estamos 
preocupados em adiantar 
nomes. Também não estamos 
preocupados com alianças 
políticas neste momento. A 
população não quer mais esse 
jogo de toma lá dá cá"

Presidente estadual do PSD, Milton 
Hobus, ao falar a respeito da decisão 
do partido em contar com candidato na 
eleição ao governo do ano que vem.
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Reaproximação de 
Merísio e Colombo

O ex-deputado Gelson Merísio esteve em La-
ges na Quinta-Feira Santa (1). Objetivo da visi-
ta: conversar com o ex-governador Raimundo 
Colombo. Merísio esteve na residência de Co-
lombo. Não sabemos o teor da conversa, mas 
tudo leva a crer que seja em função das trocas 
no governo. Há quem diga que Merísio está en-
volvido no processo de afastamento de Carlos 
Moisés em apoio à agora governadora Danie-
la Reinehr. Até agora, o que sabíamos, é que 
desde a última eleição ao governo, Merísio e 

Raimundo estariam afastados e até intrigados, 
tanto que Merísio chegou a mudar de partido 
(hoje no PSDB). Mas, na política, sempre os in-
teresses comuns falam mais alto e passam por 
cima de qualquer desafeto. Nesta semana, Co-
lombo esteve reunido com a executiva estadual 
do PSD e dali saiu a decisão de que o partido 
contará com candidato ao governo. Consideran-
do as últimas declarações de Colombo de que 
voltará às urnas, podemos deduzir que o PSD 
pensa em sua recondução ao governo estadual. 
Pode ser que esta conversa entre Merísio e Co-
lombo já faça parte das negociações partidárias.

PSDB ganha mais 
uma deputada

O PSDB de SC passou a ganhar 
mais uma deputada federal: Nor-
ma Pereira, de Canoinhas. Hoje já 
conta com a deputada Geovania 
de Sá, de Criciúma. É ela que, co-
mo suplente, está ocupando a va-
ga deixada por Carmen Zanotto 
na Câmara dos Deputados. Norma 
já ocupou uma cadeira na Câmara 
de Vereadores de Canoinhas por 
duas vezes e, em 2018, concorreu 
a deputada federal. Ela recebeu 
24.626 votos e chegou à vaga de 
segunda suplente da coligação. A 
primeira suplência era de Marco 
Tebaldi, que faleceu em outubro 
de 2019.

Lucas na 
coordenação do PSL

O ex-vereador e atual assessor 
do governo para a Serra, Lucas 
Neves, recebeu uma incumbência 
da executiva estadual do partido 
(PSL): coordenar o PSL nas regiões 
de Campos Novos e Curitibanos. 
Isso vem ao encontro de seu pro-
pósito, de concorrer a deputado es-
tadual no ano que vem e reforçar 
a campanha de Moisés à reeleição 
na Serra. Enquanto está afastado, 
o governador está se articulando 
para a disputa de 2022. Candidatu-
ras fortes pelo PSL ao legislativo é 
uma delas.

Merísio esteve em 
Lages conversando 
com Colombo na 
Quinta-Feira Santa

Norma Pereira, segunda suplente, 
está ocupando a vaga de Carmen, na 
Câmara dos Deputados

Lucas e o secretário de Educação de Frei Rogério, Adilson 
Feltrin, em suas andanças pelos municípios


