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PMDB, o coadjuvante?

mbora os membros da executiva estadual do
PMDB, reunidos na manhã desta segunda-feira,
25, em Florianópolis, tenham avaliado positivamente
os resultados das convenções realizadas em todo o estado, no último ﬁnal de semana e que o PMDB foi consensual na maioria das cidades, prevalecendo o espírito
democrático que norteia o partido. Esta aﬁrmação foi
do vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que reassumiu a presidência da sigla durante a reunião, ﬁcou
evidente a incômoda constatação de que o partido não
encabeçará nenhuma das chapas que disputarão as eleições de 2014.
Após uma análise geral das informações recebidas
pelo diretório do PMDB, os peemedebistas destacaram
a grande mobilização realizada nas cidades, envolvendo milhares de ﬁliados. A ampla participação das lideranças também foi comemorada. “O PMDB está entusiasmado, renovando forças e mostrando sua organização nas 295 cidades catarinenses. Trata-se de uma
patrimônio partidário que muito orgulha cada um de
nós”, destacou Moreira.
Tudo indica que o partido será coadjuvante nas próximas eleições em nível estadual e federal. Em Brasília,
Michel Themer e sua turma ﬁcarão confortavelmente
instalados na vice-presidência da república usufruindo
das fartas vantagens que o cargo proporciona. Salvo
fato novo, a dupla Dilma & Michel terá ampla vantagem sobre a concorrência na disputa para o cargo máximo do poder brasileiro.
Em Santa Catarina, o quadro está se desenhando
para uma ampla composição dos grandes partidos,
inclusive do PT, apoiando a reeleição de Raimundo
Colombo. Tudo pré-mapeado onde todos sairiam
ganhando, desde os cargos para a presidência da
Assembleia, senado, além dos cargos de governador e
seu vice. Tudo aponta que o maestro deste imbróglio é
Luiz Henrique da Silveira, hoje, grande estrategista e a
maior liderança pemedebista do estado.
Esta tendência incomodou muitos ﬁliados do
PMDB durante as convenções, lamentado, inclusive, as
diﬁculdades do partido na projeção de novas lideranças para fazer frente aos grandes embates eleitorais.
Até a próxima!
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Conﬂito entre agricultores e
indígenas mudou de lugar
Foto: Secom/SC

Bandeirante
eni Clair da Costa e
Wesley Nery da Costa, proprietários do terreno de 800 hectares, localizado na linha Riqueza do
Oeste, em Bandeirante,
assinaram, na quartafeira, 20, no Centro Administrativo, em Florianópolis, o contrato de venda da
área no valor de R$ 8
milhões. A assinatura do
documento era uma das
reivindicações dos agricultores de Cunha Porã e Saudades que cobravam solução das negociações iniciadas há dois anos com o
governo do Estado.
O terreno será utilizado
para abrigar as cerca de 30
famílias de índios Guaranis, que hoje moram de
favor em uma área cedida
provisoriamente pela tribo
Kaingang, em Chapecó. A
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decisão para concretização
das negociações foi tomada durante reunião, em Florianópolis, com os secretários da Agricultura, João
Rodrigues; da Administração, Derly de Anunciação;
da Casa Civil, Nelson Serpa; e agricultores de
Cunha Porã e Saudades.
Também participaram
representantes do movimento de Defesa de Propriedade, Dignidade e Justiça Social (DPD), da Fetaesc, Fetraf Sul e Senar.
Pelo acordo com os proprietários do terreno, o
investimento do governo
de Santa Catarina será de
R$ 8 milhões dos recursos
próprios do Estado dos
quais, R$ 4 milhões serão
pagos em uma parcela e o
restante em mais quatro
parcelas em 2014. Os proprietários garantiram que
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vão deixar para os índios
50 cabeças de gado, 15
cavalos/mulas, sete casas
de madeira, trator, carretão e arado. O diretor de
gestão patrimonial da
Secretaria de Administração, coronel Pedro Roberto Abel, explicou que ainda
em dezembro deste ano
será pago, pela Secretaria
da Agricultura e da Pesca,
a primeira parcela de R$ 4
milhões aos proprietários
do terreno.
Os agricultores, que
ﬁzeram uma manifestação
em frente ao Centro Administrativo, na manhã de
quarta-feira, cobravam a
ﬁnalização das negociações para compra do terreno para acabar com impasse de 13 anos. As famílias
indígenas tinham conseguido com a Funai (Fundação Nacional do Índio) o
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direito a um território no
limite entre os municípios
de Cunha Porã e Saudade,
onde já vivem e trabalham
170 famílias, pequenos
agricultores que têm as
escrituras de suas terras. A
decisão da Funai foi parar
na Justiça e, enquanto não
acabava o julgamento, a
região permanecia com
um clima de tensão entre
os índios e os agricultores.
Para o prefeito de Bandeirante, José Carlos Berti,
o município não está preparado para receber os
indígenas, nem possui
recursos e estrutura para
dar dignidade aos novos
munícipes. Diante disso
espera da Funai, do governo estadual e Federal os
meios para incorporar ao
município, da melhor
maneira possível, aquele
povo desamparado.
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