
Edson Varela bate-papo com internautas do CLMais em mais uma noite de 
chat 
 

Aconteceu no dia 21/09/2010 - Das 19:00 às 20:00 
A irreverência do jornalista e colunista político do Correio Lageano, Edson Varela, volta a 
dar o tom ao chat do CLMais sobre eleições na noite desta terça-feira (21). Doze dias 
antes de ir às urnas, os eleitores têm mais uma oportunidade de esclarecer dúvidas e 
discutir sobre os candidatos, pesquisas, debates e o futuro do Brasil, Santa Catarina e 

Serra Catarinense. Participe você também. Acesse www.clmais.com.br/chat ou clique no banner do chat 
de Edson Varela na home do portal. Na próxima terça-feira (28) Olivete Salmória media o último chat 
antes do primeiro turno das eleições 2010. Não perca. 
 
 
Reveja pontos importantes discutidos neste chat: 
 
Moderador: Moderador entrou na sala. 

Luciano Vieira: Luciano Vieira entrou na sala. 

Luciano Vieira: Chove na paróquia tio Varela? 

Moderador: Pois é Luciano. É bom para esfriar um pouco a correria política de campanha... 

Luciano Vieira: Tava vendo nas avenidas. todo mundo resolveu adotar os tais cavaletes. Isso é legal? 

Moderador: A Lei Eleitoral diz que é permitido desde que não seja propaganda fixa 

Luciano Vieira: A novidade é o Bauer ao senado inclusive fazendo campanha casada com o Tomelin. 
Esse cara é de onde? 

Moderador: O Tomelin é de Blumenau. Foi presidente da ADVB. É suplente de deputado e agora tenta 
ser titular. O PSDB não tem candidato aqui. Ele é um deles.... 

joão: joão entrou na sala. 

Luciano Vieira: Tem alguma pesquisa para governador só em Lages? 

Moderador: Tem da Cooperfil, um instituto de pesquisa que tu tens acesso direto no site deles. É 
regsitrado e tudo mais 

joão: Não tem ningém :S 

Victor Hugo Argenti: Victor Hugo Argenti entrou na sala. 

Luciano Vieira: Qtos debates ainda faltam até a eleição? Tá muito sem graça esse negocio de debate 

Luciano Vieira: Qtos debates ainda faltam até a eleição? Tá muito sem graça esse negocio de debate 

Moderador: Pelo que sei a RBS fecha a campanha com o debate no dia 30. Mas o problema é que os 
debates são muito engessados. 

Luciano Vieira: Mas o Colombo ficou numa saia justa na RECORD ontem por causa daquele negocio do 
hospital. vc viu? 

Moderador: Sim, a campanha anda tão calma que uma das poucas polêmicas é essa do hospital... 

joão: mais o hospital qual é a real? foi ele que fez ou nao? 

Moderador: Moderador entrou na sala. 

Moderador: Ola pessoal. 

joão: mais o hospital qual é a real? foi ele que fez ou nao? 

joão: mais o hospital qual é a real? foi ele que fez ou nao? 

joão: mais o hospital qual é a real? foi ele que fez ou nao? 



Moderador: Ele contribuiu para ampliar o Tereza Ramos, criando mais 100 leitos. Não é um hospital 
em si, mas uma ampliação. Isso é verdadeiro. Bem como é verdadeiro que foi nas gestões de Coruja e 
Décio que o prédio teve sequencia também 

Luiz: Luiz entrou na sala. 

Lu: Lu entrou na sala. 

Moderador: O hospital Tereza Ramos. Está falando a respeito da declaraçaão do Raimundo? 

Maria Júlia: Maria Júlia entrou na sala. 

Maria Júlia: Olá moderador 

Luciano Vieira: A campanha dos estaduais como está? 

Moderador: É aquela história: tem quatro em melhores condições 

joão: quem esta substuindo Edson? 

Moderador: Elizeu, Willy, Arnaldo e Godinho (não necessariamente nessa ordem...) 

Moderador: É o Paulo, João 

Moderador: Moderador saiu da sala 

Moderador: Como dizia, esses quatro estão em melhores condições, mas vale a regra de que é preciso 
muito voto para sele eleger 

Moderador: E só votos de Lages um estadual só se elege se aparecer nas pesquisas com 40% dos 
votos... 

Luciano Vieira: Alguém aparece com um percentual próximo a isso? 

Maria Júlia: Maria Júlia saiu da sala 

Moderador: Não creio. O melhor colocado nas pesquisas em Lages é o Elizeu. E o fato dele trazer 
votos de fora ajuda 

Administrador: Administrador entrou na sala. 

Victor Hugo Argenti: O que voces acham da posição do Raimundo ontem sobre a reforma política, não 
seria a saída para moralizar o País? 

Luciano Vieira: Quer dizer que só o elizeu se elege? 

DILMAR ANTONIO MONARIM: DILMAR ANTONIO MONARIM entrou na sala. 

Moderador: Olha Victor Hugo, o problema é que é muito dificil colocar isso em prática 

Administrador: Administrador saiu da sala 

Maria Júlia: Maria Júlia entrou na sala. 

Paulo: Paulo entrou na sala. 

Maria Júlia: boa noite 

Maria Júlia: boa noite 

DILMAR ANTONIO MONARIM: amigo Edson vouparticipar um pouco pois tenho compromisso as 7:30 
da Acil 

Moderador: Luciano, O elizeu tem a campanha mais encaminhada...Traz votos de fora. isso é fato. Mas 
não se sabe o que Arnaldo, Godinho e Willy trazem de outros municípios 

Paulo: Edson, pode explicar como funciona o voto de legenda 

Moderador: Monarin, o Pavan vem para o ato da Acil? 

Moderador: Bola noite Maria Júlia 

DILMAR ANTONIO MONARIM: Não, o Costinha vai representar 

Moderador: A questão da reforma política defendida por Colombo não deve, na minha visão ser 
assunto para uma campanha. Além do mais era um encaminhamento para ser articulado no Senado.... 

Luciano Vieira: Era bem isso que iria dizer. Colombo poderia propor e articular a reforma como 
senador....nao agora 



DILMAR ANTONIO MONARIM: Por isso devemos 

Luciano Vieira: Mas quem sabe ele retorna ao senado para fazer a reforma;;.... 

Luciano Vieira: embora claro, eu prefira ele como governador 

DILMAR ANTONIO MONARIM: por isso devemos mantelo no senado é importante 

Luciano Vieira: Angela e Colombo no segundo turno como é que fica o pt? 

DILMAR ANTONIO MONARIM: ele pode ser governador quando acabar o mandato como senador 

Moderador: As lideranças do PT tendem a migrar para apoiar Angela. Mas é outra eleição, o segundo 
turno 

Paulo: Conheço muitos Petistas que não votam em Angela 

DILMAR ANTONIO MONARIM: Segundo turno vai ser importante para ampliar o debate, acho que n 

Luciano Vieira: Monarim é aquele que preside o PSDB e está com a angela? Isso me parece bem 
contraditorio... 

Moderador: E no segundo turno vai ter espaços na TV igual. Hoje angela, por exemplo, evita o 
confronto porque não tem horario para atacar, (penso) 

DILMAR ANTONIO MONARIM: não tivemos escolha, foi imposição e o Presidente estadual do partido 
liberou. 

DILMAR ANTONIO MONARIM: Como estamos em uma coligação local com o PP acho que n 

Luciano Vieira: Mas para Lages é estranho para nao dizer contra senso ao inves de apoiar a garantia de 
uma cidade diugamos melhor, optar por... 

DILMAR ANTONIO MONARIM: acho que 

DILMAR ANTONIO MONARIM: ´não é contraditorio 

Moderador: É a situação do PSDB local é um pouco complicada. As urnas vão dizer quem tem razão 

Luciano Vieira: eu respeito o psdb. acho que o partido podia crescer mais se ficasse unido e não 
entrasse nessas enrascada na cidade 

DILMAR ANTONIO MONARIM: Amigos tenho que sair para meu compromisso, é uma pena 

Moderador: Nesse aspecto Luciano, faz sentido tua visão. Mas nem sempre prevalece uma visão 
partidária e sim projetos futuros, digamos assim 

Moderador: Um abraço Monarim! 

Luciano Vieira: Mas ainda o psdb. O partido só pensa em cargo. Olhe o que acontece em Lages. Dá dó. 

Luciano Vieira: Se bem que temos que ter dó de nós e não deles 

Luciano Vieira: Se bem que temos que ter dó de nós e não deles 

DILMAR ANTONIO MONARIM: Só pra esclarecer nós do PSDB de lages estamos unidos só com ideias 
diferentes, mas juntos em 2012 

DILMAR ANTONIO MONARIM: Só pra esclarecer nós do PSDB de lages estamos unidos só com ideias 
diferentes, mas juntos em 2012 

Paulo: Paulo saiu da sala 

DILMAR ANTONIO MONARIM: abraços 

DILMAR ANTONIO MONARIM: DILMAR ANTONIO MONARIM saiu da sala 

Moderador: Como disse, não é só o PSDB. O PMDB também vai a rebocque 

Moderador: Embora haja projetos futuros de estruturação. A questão é lideranças novas 

Paulo: Paulo entrou na sala. 

Paulo: Boa Noite 

Luciano Vieira: É uma campanha de muito dinheiro Varela? O que tu sabe a respeito 

Moderador: Buenas Paulo 



Moderador: Olha Luciano, nennhum candidato diz ter dinheiro. Eles sempre reclamam. Mas há uma 
tendencia do aporte financeiro aumentar na última semana 

Moderador: Faz parte da estrategia de motivar/impressionar o eleitor. Mesmo porque, quem não tiver 
dinheiro para a reta de chegada, não chega.... 

Paulo: Edson o dinheiro decide a eleição? 

Luciano Vieira: Qto custa uma campanha tipo do Arnaldo e do Elizeu? 

Luiz: Luiz saiu da sala 

Moderador: Dinheiro ajuda decidir uma eleição sim. Na reta final, quanto mais gente trabalhando, maior 
a chance de alcançar um número maior de eleitor... 

Moderador: O custo de uma campanha é muito relativo. É difícil mensurar. E há muita lenda. Alguns 
dizem que Elizeu v 

Paulo: Mas então o eleitor decide na última hora? 

Moderador: Elizeu faz uma campanha de R$ 150 mil, outros falam em R$ 1 milhão 

Moderador: Parte do eleitor, mostram as pesquisas, já está decidida. mas há uns 40% que vai decidir 
na ultima semana (isso para deputado...) 

Luciano Vieira: Acho que a campanha do eleizeu é do milhao 

Paulo: Isso prova que o eleitor não tem memória e não pesquisa? 

Luciano Vieira: e do arnaldo pela quantidade de carros plotados tambem 

Luciano Vieira: Tu cre em pesquisa tche? 

Paulo: Luciano, devem ter empresas fortes apoiando 

Moderador: luciano e amigos, uma pesquisa pode ser tendenciosa. Discutiamos isso com a Olivete 
hoje. 

Moderador: Mas se tres ou quatro pesquisas apontam a mesma tendencia é dificil não haver uma 
verdade no conjunto dos indices. Eu acredito nas pesquisas, embora haja algumas historias e 
passagens em campanhas que mostraram situações adversas 

Luciano Vieira: Uma delas foi da Ideli em 2002 que estava em ultimo e chegou em primeiro, né mesmo? 

Moderador: Sim, a Ideli em 2002 era a quinta colocada na corrida ao Senado. E ganhou do Paulinho 
Bornhausen que era o líder. Ela tinha 13% e ele 25%. Isso as pesquisas não mostraram. Pavan estava 
entre os mais votados, se confirmou. mas Ideli foi surpresa, diante do que mostraram as pesquisas 

Paulo: Não podemos esquecer que as pesquisas em Lages funcionam 

Luciano Vieira: Tu acha que o lageano nao tem preconceito de eleger um deputado que nao é daqui 
que é o caso do elizeu mattttos? 

Paulo: As que mostraram a vitória do Colombo se confirmaram nas urnas 

Moderador: Sim, em Lages as pesquisas funcionam. Pelo menos os índices das ultimas a prefieto e 
penultimas 

Moderador: Sim, em Lages as pesquisas funcionam. Pelo menos os índices das ultimas a prefieto e 
penultimas 

Moderador: Sim, a pesquisa da ON LINE mostrou antecipadamente a vitoria de Renatinho também 

Luciano Vieira: Tu acha que o colombo faz 6 em cada 10 votos em Lages? 

Moderador: Há quem diga que esse índice aumente. Os indecisos migrem para colombo 

Paulo: O Colombo está na frente até no reduto da Angela 

Moderador: Há quem diga que esse índice aumente. Os indecisos migrem para colombo 

Moderador: A coisa está empatada em Floripa, pelo que sei. Tecnicamente empatada 

Moderador: A coisa está empatada em Floripa, pelo que sei. Tecnicamente empatada 



Luciano Vieira: Mas nao tem indeciso em lages. Há um plebiscito. O cara está com colombo ou contra. 
é isso? 

Moderador: Há uma intenção de criar esse plebiscito. Mas penso que não funciona assim. respeita-se 
as diferenças e a Ideli tem os 10% dela 

Moderador: Há uma intenção de criar esse plebiscito. Mas penso que não funciona assim. respeita-se 
as diferenças e a Ideli tem os 10% dela 

Luciano Vieira: Quem são esses 10% da IDELI SALVATTI. 

Paulo: O PT faz 10% em Lages? 

Luciano Vieira: Quem são esses 10% da IDELI SALVATTI. 

Paulo: O PT faz 10% em Lages? 

Luciano Vieira: Quem são esses 10% da IDELI SALVATTI. 

Moderador: Penso que a tendencia é uns 60% para Colombo, Angela chegue nos 20% ou mais e a 
Ideli esse s10% qwue as pesquisas msotram 

Paulo: Brancos e nulos sempre ficam na casa dos 8% 

Moderador: Esses 10% da ideli digamos que é o eleitado que Lula transfere voto em Lages. Embora o 
PT não tenha tradição na cidade, tem um quantitativo que estaria dentro da realidade 

Luciano Vieira: É o eleitorado dos BOLSAS? 

Moderador: BNão creio que seja o eleitorado dos bolsas porque esse eleitor não é ideologico ou 
consciente da necessida dde votar no governo para manter o beneficio 

Paulo: Mas o assistencialismo ajuda. Basta ver a aprovação do Lula no Norte e Nordeste 

Luciano Vieira: Lages pode eleger: Carmen Zanotto, Elizeu, Godinho e Arnaldo Moraes? E Colombo? E 
daí como fica o cena´rio de 2012? Ceron ou Coruja ou Ranzolin prefeito? 

Sandro: Sandro entrou na sala. 

Moderador: Olha Luciano...esse teu cenario é bem otimista e interesasnte. se for praga que caia 

Moderador: Seria muito interessante para lages ter uma representatividade assim 

Luciano Vieira: E para 2012 ceron coruja ou ranzolin? 

Moderador: Vamos por parte... 

Moderador: Ranzolin é em tese o nome de Renatinho para sucede-lo, embora um pedaço do pp resista 

Moderador: Ranzolin é em tese o nome de Renatinho para sucede-lo, embora um pedaço do pp resista 

Moderador: Ceron e Coruja não disputariam um contra o outro...Mas nesse teu cenário de Colombo se 
elegendo, haveria uma composição bem articulada para 2012 

Luciano Vieira: Se a angela vencer é mais facil para o renatinho fazer o sucessor em 2012? Se o 
Colombo vencer é mais fácil ele eleger o prefeito? E se a Ideli ganhar? 

Moderador: Penso que é cedo para avaliar esses cenários porque depende um processo eleitoral em 
curso que está quase se concretizando. depois disso vai se ter algo mais claro. O fato é que o resultado 
das urnas de agora ditará 2012 de forma mais clara 
 

Paulo: Devem aparecer novos nomes para disputar a prefeitura. Um deles deve ser o Pinheiro 

Luiz: Luiz entrou na sala. 

Moderador: É o Pinheiro é um dos nomes novos para 2012 

Moderador: mas outros devem surgir 

Moderador: Há quem diga que Pinheiro ao aderir a Colombo teria feito alguns ebncaminhamentos para 
2012. Penso que é cedo para pensar nisso 

Paulo: Concorco que as eleições de agora devm fazer ou destruir possíveis candidatos a 2012 

Luiz: Luiz saiu da sala 



Luciano Vieira: Mas o Iavn Ranzolin, sejamos francos....ninguem merece 

Moderador: Não pe bem assim Luciano. Se a política não se renova, temos que apostar naqueles que 
têm pique para tentar fazer algo pela cidade 

Paulo: Luciano, ninguém merece o atual 

Luciano Vieira: E o WILLY faz quantos votos? Chega a 7 mil? 

Paulo: Valeu. To indo 

Paulo: Paulo saiu da sala 

Moderador: Não esqueçamos que cada povo tem o líder que merece... 

Moderador: Não esqueçamos que cada povo tem o líder que merece... 

Moderador: Gente, obrigado pela participação. Nos encontramos nos blogs e nas edições do CL de 
final de semana. Estamos indo ao Caça e Tiro acompanhar a solenidade da ACIL. Um abraço 

Claudio: Claudio entrou na sala. 

Luciano Vieira: Um abraço Varela e ao pessoal do chat. cuidado com o Pavan lá... 

Moderador: Ah sim. Embora anuniado, conforme o Monarim, o Pavan não virá hoje a noite. Mau tempo 
(eu acho 

Moderador: Tchau gente! 

Claudio: A mediocridade dos politicos lageanos nos últimos vinte e cinco anos é algo precoupante 

Moderador: Moderador saiu da sala 

Sandro: O Chat está desligado 

Claudio: Claudio saiu da sala 

Luciano Vieira: Luciano Vieira saiu da sala 

Maria Júlia: Maria Júlia saiu da sala 

Sandro: Sandro saiu da sala 


