
Chat pós-eleições com Edson Varela 
 

Aconteceu no dia 05/10/2010 - Das 19:00 às 20:00 
Depois da eleição histórica de Raimundo Colombo como novo governador de Santa 
Catarina, o CLMais abre mais uma vez espaço para o internauta dar sua opinião, discutir 
e esclarecer dúvidas sobre o primeiro turno das eleições 2010. Na noite desta terça-feira 
(05), o colunista político Edson Varela media o chat a partir das 19 horas. Participe! 

Acesse www.clmais.com.br/chat. 
 
 
Reveja pontos importantes discutidos neste chat: 
 
Moderador: Moderador entrou na sala. 

Moderador: Boa noite! Esta é a ferramenta de interatividade do Correio Lageano 

Mônica: Mônica entrou na sala. 

Mariana: Mariana entrou na sala. 

Mariana: boa noite! 

Mariana: boa noite! 

Filipe: Filipe entrou na sala. 

Paulo Vieira: Paulo Vieira entrou na sala. 

Paulo Vieira: Daí Varela? Tem muita gente assustada com o resultado das eleições? 

Paulo Vieira: Daí Varela? Tem muita gente assustada com o resultado das eleições? 

Paulo Vieira: Daí Varela? Tem muita gente assustada com o resultado das eleições? 

Filipe: Boa noite 

Moderador: Pois é Paulo. Boa parte de imprevistos rondou as urnas domingos. 

Moderador: Pois é Paulo. Boa parte de imprevistos rondou as urnas domingos. 

Paulo Vieira: Qual foi a maior das surpresas na tua opinião? 

Paulo Vieira: Qual foi a maior das surpresas na tua opinião? 

Maria: Maria entrou na sala. 

Moderador: Sem dúvida, a eleição de Colombo no primeiro turno pegou de surpresa até ele mesmo, 
conforme suas declarações na manhã de domingo qdo disse que não acreditava em vitoria no primeiro 
turno 

Filipe: Edson, achei interessante que somando os votos da Angela e da Ideli, não dava o total dos votos 
que o Colombo recebeu 

Paulo Vieira: As pesquisas deram um banho dagua fria no sabado né? 

Renato: Renato entrou na sala. 

Moderador: É a votação de Colombo foi muito expressiva mesmo. E o fraco desempenho das 
candidatas surpreendeu 

Moderador: Sim as pesquisas surpreenderam tambem 

Moderador: Sim as pesquisas surpreenderam tambem 

Moderador: O Mapa dando 40% a Colombo e o Ibope 41% ficaram fora da realidade 

Paulo Vieira: A ideli tem razao de reclamar das pesquisas? 

Paulo Vieira: A ideli tem razao de reclamar das pesquisas? 

Renato: Bem mais uma vez o sul provou aversão ao PT, o que seria isso tudo?? 

Moderador: A Ideli tem. Mas se o Colombo chegasse aos 49% também teria por não vencer no 
primeiro turno já que as pesquisas o deixavam bem longe 



Moderador: Renato, o Sul em parte. Veja que no RS deu Dilma e Tarso 

Filipe: No RS a Dilma venceu? 

Moderador: Sim no RS deu Dilma em primeiro e Serra em segundo 

Renato: Verdade né... De certo vamos começar a aceitar que os ultimos anos foram os melhores do 
Brasil... Eu ja vi isso faz tempo. O que impede Lages a votar na Dilma e curtir tanto o Serra?? 

Moderador: Em SC SERRA poderia ter ido melhor se Pavan abraçasse a causa 

Filipe: O Pavan mostrou-se neutro e irritado com perguntas... 

Filipe: Por que? 

Moderador: O Pavan praticou o anti jogo político 

Filipe: Acredito que sim 

Moderador: Lages e SC resistem bastante ao PT. Os numeros de ideli e vignatti msotram isso 

Filipe: Qual o maior desafio de Raimundo Colombo no governo do Estado? 

Moderador: É tentar fazer diferente, embora num governo de continuidade 

Renato: Mas pq o povo aqui do Sul tem a mentalidade que quem vota na Dilma é pobre e ignorante?? 
Isso não é legal, não acha? 

Moderador: Quem vota no PT não é ignorante. Mas ainda há essa visão talvez pela linha 
assistencialista existente no governo federal de LULA que prioriza os menos favorecidos 

Filipe: Se a Dilma vencer a eleição presidencial, Colombo conseguirá governar com tranquilidade? 

Renato: Bem possa ser que eu esteja desinformado, mas o q o Colombo fez pra SC em 4 anos no 
senado?? 

Moderador: Felipe, hoje é tudo muito engessado. A discrimiñação não é tanto. Creio que Colombo 
toque o governo sem problemas. LHS fez isso mesmo sem ser aliado de LULA 

Moderador: Felipe, hoje é tudo muito engessado. A discrimiñação não é tanto. Creio que Colombo 
toque o governo sem problemas. LHS fez isso mesmo sem ser aliado de LULA 

Filipe: A linha assistencialista de Lula na verdade beneficiou a sociedade como um todo 

Moderador: Há uma visão equivocada da função de senador. 

Filipe: Afinal, o que faz um Senador? Ouvi muito esse questionamento nas eleições... 

Moderador: Sim Felipe, por tabela reduzindo desiguldades, permitindo acesso a ensino, ajuda a 
sociedade num todo, é verdade 

Renato: Ta, mais a Ideli por exemplo batalhou junto com Vignatti pela conclusão da 282 

Renato: Ta, mais a Ideli por exemplo batalhou junto com Vignatti pela conclusão da 282 

Moderador: A função do Senador é representar o estado. É fazer uma atuação suplementar da 
CÂMARA mas não represdentando pessoas e sim o estado. Tanto que é cargo majoritário e não 
proporcional 

Moderador: Sim, a Ideli batalhou pela 282. Mas nem sempre quem trabalha consegue o retorno do 
trabalho em forma de votos.... 

Renato: Claro ne... 

Filipe: Nas eleições presidenciáveis, quem Marina apoiará? Algum palpite Edson? 

Moderador: Voltando a questão de senador. Como Ideli era líder de LULA conseguia muita coisa. Daí o 
comparativo com Colombo. Mas há uma diferença enorme entre ser do governo e estar na oposição 

Renato: por isso continuo dizendo.. Parabéns pro Raimundo, mas sem meu voto, pro Raimundo so saiu 
nas ruas de Lages nos uktuimos tempos pela campanha e pela vitoria, pois faz mtos anos que ele naum 
esta nem ai pra cidade ne... 

Moderador: Sobre os desafios de Colombo está a reinserção de Lages no contexto de crescimento em 
sc... 



Renato: Mais um motivo, SC novamente vai ser Dilma e dai aqui com oposição 

Filipe: O que precisa para Lages crescer? Apoio político ou empenho da população? Acredito que uma 
ação conjunta seria o ideal... 

Moderador: Pois é Renato. Mas é aquele história comparando Lages ao restante do estado e pegando 
a carona no slogan do tiririca: PIOR QUE TÁ NÃO FICA 

Moderador: Felipe, falastes a coisa certa. Lages precisaria se libertar da política 

Moderador: Precisaria não depender do resultado de eleições 

Moderador: Mas a carência da cidade se comparada a outras regiões cria essa dependencia 

Renato: Bem isso mesmo... Aqui tem somente dois partidos sempre 

Filipe: Esperamos muito pelos políticos, mas acabamos de braços cruzados. Falta nos lageanos mais 
empreendedorismo 

Moderador: Não é real que Lages tem dois partidos sempre 

Renato: e as pessoas nunca dao oportunidades pra pessoas boas, pelo fato de partido 

Moderador: Tem se alternados ultimamente (um pouquinho, pelo menos) 

Renato: bem pouco npe 

Renato: bem pouco né 

Moderador: Mas essa questão da cidade crescer independente de politica seria fundamental. Veja 
Joinville, Caxias, etc 

Renato: claro ne... 

Renato: Lages crescedo a região tbem cresce 

Filipe: Edson, você com uma prática no olhar político, acha que Marina vai pedir apoio a quem? Qual a 
tendência? 

Moderador: Não sei. Mas no lugar da MARINA eu não pediria voto nem pra Dilma e nem pra o Serra 

Moderador: Ela fez um patrimonio eleitoral muito bom. Se embarcar num lado e perder, perde parte 
desse patirmonio 

Moderador: O gabeira já embarcou com Serra 

Moderador: Talvez ela libera o PV e fique neutra 

Paulo Vieira: ? 

Renato: Mas eu penso assim: quen votou no primeiro pra DIlma vota novamente.. Então dilma precisa 
conquistar mais ou menos 5% mais de votos, concorda?? 

Paulo Vieira: O raimundo leva muito gente de lages para trabalhar com ele em fpolis? 

Moderador: Renato, isso é relativo. Quem votou no alckmin em 2006, depois não votou....o pessoal 
muda 

Paulo Vieira: quem por exemplo? 

Filipe: A Marina ao meu ver fez uma boa campanha 

Renato: bem outra coisa qtos suplentes a dep. estadual tem ?? Pois na lista do TRE de SC varios 
canditados esta escrito suplente 

Filipe: Teve um discurso forte e bom 

Moderador: Colombo não abre mão e com razão de Lauro Pruner, Celso Calcagnhoto, José Carlos 
Oneda. Tem também gente como o Kalá e João alberto que são bem próximos... 

Moderador: A marina fez uma boa campanha. foi traida pelas pesquisas. poderia ter ido mais longe 

Moderador: Como assim Renato, quem é suplente, está como suplente... 

Renato: assim mas qtos suplentes tem?? pra dep estadual?? tem um numero cerot?? 

Filipe: Edson, a pesquisa induz o voto? Até que ponto as pesquisas eleitorais ajudam no processo 
eleitoral? 



Paulo Vieira: o Arnaldo merecia se eleger na minha opinião... 

Renato: assim mas qtos suplentes tem?? pra dep estadual?? tem um numero cerot?? 

Jairo: Jairo entrou na sala. 

Paulo Vieira: O arnaldo merecia se eleger na minha opiniao 

Jairo: boa noite a todos 

Filipe: Edson, até que ponto as pesquisas ajudam o processo eleitoral? Elas não induzem o voto? 

Moderador: Na minha tambem Paulo. Aliás o grupo dele merecia vê-lo eleito. Talvez mais o grupo 
merecia que ele mesmo. Mas 

Moderador: Filipe, as pesquisas induzem. A Ideli disse que vai tentar proibir pesquisas 

Moderador: Mas ao mesmo tempo as pesquisas mostram uma tendencia. o crescimento de colombo foi 
visto nas pesquisas oficiais e naquelas de consumo 

Paulo Vieira: O godinho morreu politicamente com esses miseros votos? 

Moderador: Não, o Godinho tem sete vidas. Já foram quatro, mas ainda há outras vidas nele 

Moderador: Não, o Godinho tem sete vidas. Já foram quatro, mas ainda há outras vidas nele 

Paulo Vieira: será que vai tentar ser prefeito com o apoio do colombo? 

Jairo: Numa eleiçãop municipal acho que as pesquisas são mais eficientes 

Renato: Elizeu Matos?? me exlipa essa aceitação toda?? 

Moderador: Para prefeito sim, para vereador a pesquisa é relativa, concorda Jairo? 

Filipe: Proibir pesquisa soa meio radical... Mas deveria haver algo como um controle maior desses 
resultados 

Jairo: Sem dúvida 

Moderador: Renato, o lageano tinha um preconceito com elizeu. Mas esta eleição foi um aceno que 
isso passou 

Moderador: Elizeu lançou a candidatura para prefeito em 2012 

Filipe: Realmente o Elizeu Mattos superou as expectativas no número de votos... 

Jairo: Teve um estado em que conseguiram proibir as pesquisas, não lembro em qual 

Paulo Vieira: Mas não é cada um no seu quadrado? 

Filipe: Foi o Paraná, Jairo 

Renato: Sim, mas o Elizeu me soa assim: Se elegeu pro causa de mta grana, me soa injusto 

Moderador: Sim o PR foi proibido. E o candidato que proibiu perdeu a eleição 

Moderador: Sim, o Elizeu gastou UM MILHAOZINHO na campanha, eu acho 

Paulo Vieira: e daí com um milhãozinho até o morô se elege... 

Moderador: Não se elege porque ele já morreu...mas se eegeria 

Filipe: Em toda a região a campanha de Elizeu foi muito intensa 

Moderador: Sim, o Elizeu estava bem estruturado 

Jairo: No processo eleitoral atual é assim, ganha quem tem mais recursos 

Moderador: sim, quem tem mais recursos, estrutura, trabalho prestado e bons padrinhos 

Filipe: Angela Amin pode ter outras chances no futuro? 

Paulo Vieira: nem sempre, meu caro. o dario berger nao elegeu seus apadrinhados 

Jairo: Das idéias do Colombo uma que me agrada é o voto distrital misto 

Moderador: Filipe, ACHO que angela é a futura prefeita de Floripa 

Filipe: E o Esperidião conseguiu uma vaga em Brasília... 

Moderador: Mas Jairo, essa reforma não passa no DF. Quem vai fazer a reforma teme não voltar na 
eleição seguinte 



Filipe: E o Esperidião fica em Brasília... 

Moderador: E acho, Filipe que o VIGNATTI é um forte candidato em chapecó. Quem deu com os 
burros nagua agora, pode ir bem em 2012 

Moderador: Filipe, o Esperidião não tem para onde ir além de brasilia... 

Jairo: concordo, mas isso não afasta o fato de ser uma boa opção para moralizar nossa política e deixa-
la mais justa 

Filipe: O Vignatti teve boa campanha também... 

Moderador: Sim Jairo, o modelo é interessante, equitativo e menos oneroso. Mas de dificil prática 
porque quem decide não quer, penso 

Moderador: A campanha do vigantti foi boa, mas a votação não. Pensei que ele iria no lugar do bauer 

Paulo Vieira: o renatinho perdeu muittttttttto? 

Renato: De certeza que qdo ensinaram algumas pessoas a votar no LHS, diziam a elas que so validaria 
o voto se votassem no Paulo Bauer tbem... Foram mto espertos, mas com sem vergonhisse junto ne 

Moderador: Paulo, o Renatinho não perdeu MUITO. A angela perdeu muito. O Renatinho perdeu a 
chance de ter um governador (a) aliada para leh ajudar nos doisn ultimos anos 

Jairo: Não sei se já abordaram o tema, mas com quem a mãe prefa fica neste segundo turno? 

Moderador: A prefa se divide 

Moderador: alguns vao de dilma 

Filipe: Colombo agora tem uma tremenda responsabilidade: atender as expectativas dos eleitores que 
acreditaram nele! 

Jairo: Quem saiu fortalecido foi o Pinheiro 

Moderador: A tese era fazer a Dilma vencer no primeiro turno para que o PSDB de Pavan não 
precisasse trabalhar para o Serra e ajudar a Angela no segundo turno. Mas como não tem segundo 
turno em Sc... 

Moderador: Sim, o Pinheiro saiu fortalecido perante os opositores de Renatinho. mas dentro da 
prefeitura ele está BEM ENFRAQUECIDO 

Filipe: A expectativa inexistente de segundo turno frustrou muita gente... 

Paulo Vieira: pode rolar cabeças de tucanos? 

Moderador: Não creio. Quem não tinha cargo como é o caso de pinheiro que foi eleito, evitou ir contra 
o Paço. Assim não houve traição entre os comissionados tucanos que ficaram com angela 

Paulo Vieira: quer dizer que o pinheiro nao será o nome de renatinho para 2012 

Renato: Renato saiu da sala 

joão: joão entrou na sala. 

Moderador: Responda vc mesmo Paulo...Acho que o Pinheiro não está na lista 

Moderador: Na lista dos candidatos de renatinho para sucedê-lo 

Paulo Vieira: quem estaria na lista de renatinho? qual o cenario de nomes hoje? 

Moderador: O cenário hoje é RANZOLIN, CERON E CORUJA 

Moderador: e nos novatos: Elizeu, Pinheiro e Arnaldo 

Filipe: Acredito que o futuro prefeito será aquele a quem Colombo demonstrar apoio... 

Filipe: O Elizeu e o Arnaldo seriam bons nomes 

Moderador: Filipe, o governador apoiando, colombo apoiando. e mesmo assim não se conseguiu 
eleger coruja. LOGO, isso é relativo 

Filipe: O Elizeu e o Arnaldo seriam bons nomes 

Paulo Vieira: mas será que não aprenderam a lição? 



Moderador: Filipe, o governador apoiando, colombo apoiando. e mesmo assim não se conseguiu 
eleger coruja. LOGO, isso é relativo 

Paulo Vieira: mas será que não aprenderam a lição? 

Filipe: Tem razão Edson 

Moderador: Sim, de repente se aprendeu a lição em 2008. E agora não se impoe nomes 

Filipe: Agora, Ranzolin, Ceron e Coruja... Já foi... 

Paulo Vieira: Mas ceron, coruja, pinheiro e elizeu tao do mesmo lado 

Moderador: Daí já que estão do mesmo lado vai se ouvir a voz da ruas antes de definir 

Paulo Vieira: isso quer dizer que o tajabeco bailou 

Filipe: Será que Dilma vai continuar na mesma linha de Lula? 

Filipe: O que pode acontecer de novidade no cenário? 

Jairo: Pergunto mais, será que a Dilma agora vai aporesentar propostas, ou continuará dizendo o que o 
Lula fez? 

Moderador: É dificil falar em cenário federal. Mas acredito que Dilma não altere muito um governo já 
que ela mesmo ajudoun construir o que aí está 

Filipe: (isso se Dilma for eleita) 

Moderador: Esse negócio de proposta em campanha não dá muito resultado. OBSERVE que colombo 
apresentou pouquissimas propostas 

Filipe: O Serra também não tem muita novidade no discurso 

Filipe: Aliás, grande maioria dos candidatos concentrou-se no que já fez, e não falou no que fará... 

Moderador: Há um conjunto por trás das campanhas que vai além de propostas. é uma química que 
induz o eleitor. E a maioria das peças de tv é feita a paertir de indagaç~eos de rua, etc e tal 

Paulo Vieira: e o pt existe em lages? 

Moderador: o pt existe mas está devagar ainda 

Paulo Vieira: qtos votos somados os candidatos do pt dizeram em lags 

Jairo: Dizem que a Marina pode ser decisiva, não acredito, pois muita gente que conheço e a escolheu 
neste primeiro turno, o fez em sinal de protesto contra os outros 

Moderador: Olha o durigon, savian e helio furlan fizeram em torno de 10 mil votos 

joão: joão saiu da sala 

Moderador: Mas jairo, se houve protesto votando em MARINA, agora se protesta votando em bco? não 
é isso? 

Paulo Vieira: onde lages pecou por nao eleger carmem zanoto? 

Filipe: O que chamou a atenção nas eleições foi a porcentagem de abstenção... 

Moderador: creio que o pecado do lageano foi não ter acreditado um pouquinho mais em carmen. Os 
votos bcos e nulos a federal teriam colocado carmen no df e ainda sobrava 

Jairo: em tese sim, mas muitos podem escolher o que acham "o menos pior" e aí a palavra da Marina 
não tem muito peso 

Moderador: Exatamente Filipe. Penso que existe muita gente fora do seu domicilio é a uncia 
explicação. muita gente faltou mesmo 

Moderador: Jairo, o MENOS PIOR é relativo. 

Filipe: A nível nacional parece que foi mais ou menos 18% de abstenção 

Paulo Vieira: qto o colombo gastou nesta eleição? 

Jairo: assim como o melhor tbem 

Paulo Vieira: uns 5 milhão? 



Paulo Vieira: aqueles cinco milhão que o godinho falou que ele ganhou dio lkuiz inrique para ir com o 
pmdb em 2006? 

Moderador: Não, não. CINCO MILHÕES devem ter gastado alguns candidatos a deputado federal. 

Paulo Vieira: não brinca varela que um federal gasta até 5 milhão. esse cara nunca vai tirar isso no 
mandato 

Filipe: É, o negócio é acreditar em Colombo e torcer para ele fazer um bom governo por todo o Estado, 
com um olhar mais atento para Lages 

Moderador: uns cinco milhões entre salarios e beneficios tira em 4 anos... 

Jairo: Acho que o Colombo assim que assumir anuncia a ZF 

Paulo Vieira: aghora se o colombo nao fizer chover de tanta obra em lages em 2011, ele nao elege nem 
vereador aqui em 2012. tem gente muito na expectativa que ele seja o salvador da aptria 

Paulo Vieira: aghora se o colombo nao fizer chover de tanta obra em lages em 2011, ele nao elege nem 
vereador aqui em 2012. tem gente muito na expectativa que ele seja o salvador da aptria 

Paulo Vieira: aghora se o colombo nao fizer chover de tanta obra em lages em 2011, ele nao elege nem 
vereador aqui em 2012. tem gente muito na expectativa que ele seja o salvador da aptria 

Filipe: Nós eleitores devemos fazer nossa parte... Afinal, nossa responsabilidade não acabou na urna. 
Ela começou ali... 

Filipe: Vamos cobrar mais ações de nossos representantes 

Moderador: penso que a zf vem 

Filipe: Vamos participar mais da política como cidadãos 

Moderador: o jacinto Bet disse uma farse interessante 

Moderador: jacinto bet disse que haverá empresa que irá se instyalar em lages so para agradar o 
governador 

Jairo: qual frase 

Moderador: E tem muito isso mesmo. logo alem da zf deve vir mais coisa boa por aí e não era sem 
tempo 

Paulo Vieira: o colombo vai morar aoinde depois de governoador 

Filipe: Lages estaria preparada para o crescimento? 

Moderador: Filipe, se lages nao tiver preparada é só fechar. tenho certeza que está. temos uma porçao 
de motivos para crer nisso 

Moderador: o colombo continua morando em lages 

Filipe: Também acredito no preparo e capacidade deste povo 

Paulo Vieira: no rio grande tem a residencia de inverno do governador em gramado né. dadava para o 
colombo ter uma 

Moderador: o Colombo sempre teve residencia de inverno aqui Paulo 

Paulo Vieira: qdo ele anuncia a equipe varela? tens ideia? 

Filipe: Colegas de chat, estou de saída. Foi muito bom participar aqui 

Moderador: ele disse que não faz nenhum convite antes do termino da eleicao nacional 

Moderador: abraço Filipe. 

Paulo Vieira: mas voltando ao custo da campanha. tem ideia de valores varela? 

Filipe: Filipe saiu da sala 

Mariana: Mariana saiu da sala 

Moderador: Olha, eu chutaria uns R$ 7 milhões com a propaganda de rádio e tv e outro tanto desses 
com os gastos em geral 

Mariana: Mariana entrou na sala. 



Paulo Vieira: vai para a prestação de contas, vertamente 

Moderador: vai, pode esperar. 

Moderador: pelo menos parte do valor vai ser prestado conta 

Paulo Vieira: onde a angela perdeu? 

Paulo Vieira: foi na tv? 

Paulo Vieira: foi na falta de dinheiro? 

Paulo Vieira: foi no sobrenome? 

Paulo Vieira: foi no apoio do renatinho? 

Moderador: Olha 

Moderador: Olha a angela perdeu por causa da ausencia de um fato novo. Os Amin se manjaram 
demais. O eleitor enfarou. Penso que o PP precisa mudar um pouco 

Moderador: tem muita gente nova que pode oxigenar o PP....quems abe 

Moderador: gente, obrigado pel a participação 

Moderador: gente, obrigado pel a participação 

Moderador: um abraço, obrigado mesmo! 

Paulo Vieira: valeu varela. nos vemos na vida profana... 

Moderador: Até! 

Moderador: Moderador saiu da sala 

Jairo: Jairo saiu da sala 

Mariana: Mariana saiu da sala 

Paulo Vieira: Paulo Vieira saiu da sala 


