
Dilma eSerra
no 2° turno

Raimundo
Colombo
é eleito
com 52%

Representante da tríplice
aliança festejou resultado
em Lages e Florianópolis
e afirmou que já pensa na
montagem do secretariado.
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Candidatos à Presidência
brigam agora pelo apoio de Marina
Silva (PV), que alcançou 20% dos

votos e pode desequilibrar a disputa..

Página 7
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Carlos Chiodini (PMDB) é eleito deputado estadual COIllmais de. 4Qmil votos.
COIll o resultado, a região volta a ter representatividade naAssembleia Legislativa.

Páginas 4e 5 ,

, LuizHenrique daSilveira ePauloBauer ficam com as vagas
TRíPLICE ALIANÇA COMEMOROU TAMBÉM A DOBRADINHA NO SENADO. Página6

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Na VitorMeirelles, aumento no número de eleitores

I causou a revolta de quem teve que ficar na fila

Fila longa naVitorMeirelles
Demorana seção 164 deixou eleitores irritados, mas nenhum incidente grave foi registrado
JARAGUÁ DO SUL

\

O que era para ser um processo
ágil acabou se transformando em
dor de cabeça e muita espera.

F
oi o que aconteceu na seção
164 da Escola Municipal Vitor
Meirelles, no bairro Santo An
tônio. Nas eleições de 2006, a

sala de aula havia se transformado
no local de votação de cerca de 270

eleitores - nesta edição, no entanto, o
número subiu para quase 500.

Pouco depois do meio-dia, muitas
pessoas que chegavam para votar aca

bavam desistindo ao ver a fila que se for
mava na porta. "Ficamos revoltados, eu
vim aqui mais cedo para votar, mas não
tinha condições. Fui para casa e só voltei

agora (perto das 17h), e foi o que aconte
ceu commuita gente", explicou o opera
dor de máquinas, Pedro Soares Filho.

Pedro já foi mesário em duas elei-

Por outro lado...
Apesar do movimento constante, o dia' de

votação no Colégio Marista São Luís - o se

gundo maior colégio eleitoral da cidade, com
5.080 eleitores - ocorreu quase sem trans

tornos. Nenhuma das 17 sessões registrou
grandes filas, e o maior incômodo foi o uso

.

frequente do telefone da escola - como mui
tos dos votantes levaram apenas a identidade
e não copiaram as informações do título de
eleitor, era preciso entrar em contato com o

cartório eleitoral para saber quais eram as
, sessões em que estes deveriam votar.

"Não tivemos problemas com urnas, e o

maior fluxo foi entre as 10h e 12h", explicou
o delegado do prédio, Irmão Evilazio Tam-

ções e se mostrou inconformado com

a falta deplanejamento. "O processo
é simples, mas eles (os mesários) são
mal preparados, isso é um absurdo",
desabafou, revoltado.

A visita dupla à escola aconteceu

também com o vendedor Luis Fernando
Martins e Gislaine Camargo, que acom

panhou o namorado à votação. "Votei
no Abdon Batista, minha mãe votou no

Colégio Evangélico - este é o único local
que vimos com uma fila deste tamanho",

No Marista,
.osegundo
maior

.

colégio
eleitoral
da cidade,
votação
ocorreu sem

transtornos

bosi. Logo no começo da manhã, foi preciso
procurar um dos mesários, que chegou com

cerca de 15 minutos de atraso, e descobrir a
, seção onde outra mesária deveria ficar. "Ti
vemos que ligar para o cartório, ela não sabia
onde ia trabalhar", conta Evilazio.

A seção 27, como já é tradição no Colégio,
foi a que mais fez "sucesso". "É nossa seção
mais antiga, e quase todos os idosos votam

nela", contou o delegado. Eles chegaram an

tes mesmo de abrir, e o movimento foi cons
tante o dia inteiro. "É um grupo fiel que vem

sempre no mesmo horário. Acompanho as

eleições aqui há dez anos, e eles sempre nos

deixam impressionados".

contou a assistente comercial.
O presidente da seção, Derli Gon

çalves Ribeiro, disse que o problema
teria sido somente o grande número de
eleitores, já que a estrutura permane
ceu a mesma apesar de ter o dobro da
demanda. As outras seções do colégio
eleitoral não tiveram o mesmo proble
ma, e as filas foram quase inexistentes.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

ACUSA S VÃO tlE8PONBER PROer: O

Duas detencões por boca de urna� ,

Poucos incidentes, denún
cias não confirmadas e a deten

ção de duas pessoas por boca
de urna. Essas foram as únicas

preocupações dos cerca de 160

policiais militares que estive
ram acompanhando as eleições
durante todo o domingo.

As detenções ocorreram por
volta das 14h, em frente à Escola

Municipal Renato Pradi, único co

légio eleitoral do bairro São Luís.

Segundo a Polícia Militar, duas

.pessoas foram flagradas em via

pública distribuindo panfletos.
O material - que, segundo os

acusados, eram apenas colinhas -

foi apreendido e enviado à Justiça
Eleitoral. As duas pessoas foram
encaminhadas à Delegacia de Po
lícia da Comarca de Jaraguá do Sul,
mas não chegaram a ficar detidas.
O crime eleitoral é considerado

. "pequena causa', e os acusados
deverão se apresentar à Justiça em
data ainda não definida.
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Votospara federaI
ficam fora doVale
Com exceção de Jaraguá do Sul, Mariani foi
o mais votado em toda amicrorregião

votos, mais de 27% do totàl. EmMassarandu

ba, 1.986 eleitores optaram porMariani e em
Schroeder o número chegou a 1.506.

Diante do resultado, a região não logrou
êxito, amargando a terceira derrota consecuti
va para a Câmara dosDeputados. Entre os con

correntes ao pleito que lançaram suas candi
daturas no Vale, o vereador Jean Leutprecht
(PC do B) foi o mais bem votado, totalizando
27.735 sufrágios em todo o Estado. O segun
do do- ranking na microrregião foi Ivo Konell

(DEM), escolhido por 20.385 catarinenses.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Mesmo com quatro candidatos a
deputado federal, o Vale do Itapocu
elegeu Mauro Mariani (PMDB)"
de Rio Negri,nho, como o

representante em BrasRia.

Com exceç,
ão de Jaraguá do Sul, Mariani

venceu as eleições nos outros quatro
municípios. No Estado, foi o campeão
de votos, com 186.733 sufrágios A vo

tação mais expressiva para o ex-secretário
de Estado da Infraestrutura foi registrada em

Guaramirim, onde o candidato levou 4.732

Colombo vence
em toda região

Eleito governador de Santa

Catarina, Raimundo Colombo

(DEM) também foi o preferido en

tre os eleitores do Vale. Em todas
os cinco municípios da micror

região, Colombo levou a maioria
dos votos. Somente em Jaraguá do
Sul, conquistou 40.985, ou 52,87%,
dos eleitores. Foram 10.960 em

Guaramirim, 5.719 em Massaran

duba, 4.322 em Corupá e 3.874 em

Schroeder. A vitória dos senadores
eleitos Luiz Henrique (PMDB) e

Paulo Bauer (PSDB) também foi
unânime nas urnas dos cinco mu

nicípios doVale. E para presidente,
Corupá, Guaramirim, Schroeder
e Jaraguá do Sul elegeram a can

didata Dilma Rousseff (PT). En

quanto emMassaranduba, o eleito
foi José Serra (PSDB).

, Mauro Mariani (PMDB) foi o
"

campeão de votos em todo
Estado, com mais de 180 mil

DIVULGAÇÃO

NENHUMA OCORRÊNCIA GRAVE FOI REGiSTRADA

Apuração tranquila em .Guaramirim
A apuração dos, votos

ocorreu de, forma tranquila,
de acordo com a Polícia Mi
litar e o cartório eleitoral da
60a Zona Eleitoral, 'que cobre
os municípios de Guarami�

rim, Massaranduba e Schro
eder. O processo de abertura
das urnas iniciou por volta
das 17h25' e foi concluído

pelas 20h15. Além dos ser

vidores dá Justiça Federal,
jornalistas, cabos eleitorais,
o prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) e a juíza eleitoral
Anna Firike Suszeck, acom
panharam a apuração do re

sultado na sede do cartório.
O processo de votação tam

bém ocorreu dentroda norma-

lidade. Apenas uma urna, na

escola estadual Almirante Ta

mandaré, apresentou proble
ma e precisou ser substituída.
O policiamento foi reforçado
nas ruas corri 40 soldados em

Guaramirim, dez em Schroeder
e outros dez emMassaranduba,
Nenhuma ocorrência de rele
vância foi registrada.

RESULTADOS NA
-

MICRORREGIAO

• CORUPÁ
PRESIDENTE
• Dilma � 50,49%
• Serra 33,87%
_. Marina � 9,35%
• PI ín ia 1,05%

GOVERNADOR
• Colombo 51,88%
• Angela 26,80%
• Ideli 21,27%

SENADOR
• Paulo Bauer : 32%
• LHS .. 31,66%

, • Hugo Biehl l1,17%

• GUARAMIRIM

PRESIDENTE
• Dilma 47,51%%
• Serra 39,10%
• Marina 11,82%
• PI i n io 1,30%

SENADOR
• Luiz Henrique 34,82%
• Paulo Buaer 33,68%
• Vignatti 13,61%

GOVERNADOR
• Raimundo 59,74%
• Ideli 2'2%
• Angela , 17,84%

• JARAGUÁ DO SUL

PRESIDENTE
• Dilma 44,89%
• Serra 39,06%
• Marina 14,14%

• SENADOR
• Paulo Bauer 31,99%
• Luiz Henrique 26,89%
• Vignatti 18,13%

GOVERNADOR
• Colombo 52,87%
• Ideli : 30,10%
• Angela 16,62%

• MASSARANDUBA

PRESIDENTE
• Serra (PSDB), : 50,59%
• Dilma (PT) 42,8%
• Marina (PV) 5,03%

SENADOR
, Luiz Henrique (PMBD) 38,86%
• Paulo Bauer (PSDB) 37,15%
• vlgnattí (PT) : 9,33%

GOVERNADOR
• Colombro (DEM) 62,36%
• Angela (PP) 19,05%
• 'ldeli (PT) 18,27%

• SCHROEDER

PRESIDENTE
• Dilma (PT) 56,45%
• Serra (PSDB) 30,37%
• Marina (PV) 11,50%

SENADOR
• Luiz Henrique (PMDB)r: 26,40%
• Paulo Bauer (PSBD) 25,94%
• Vignatti (PT) 20,08%

GOVERNADOR
• Colombo (DEM) 45,29%
• Ideli (PT) 31,52%
., Angela (PP) 22,78%

• CORUPÁ
• Votos apurados l0.588
• Votos válidos 8.157 (87,94%)
• Brancos 435 (4,69%)
• Nulos 684 (7,37%)
• Abstenção 1.312 (12,39%)

• GUARAMIRIM

• Votos apurados 20.768
• Votos válidos 19.406 (93,44%)
• Brancos ; 575 (2,77%)
• Nulos 787 (3,79%)
_. Abstenção 2.993 (12,60%)

• JARAGUÁ DO SUL

• Votos apurados 101.207
• Votos válidos 77.519 (87,40%)
• Brancos 4.786 (5,4%)
• Nulos 6.394 (7,21%)
• Abstenção 12.571 (12,41%)

• MASSARANDUBA

• Votos apurados 10.291
• Votos válidos 9.667 (93,94%)
• Brancos 238 (2,31%)
• Nulos

""",�'''''''''''''''' 386 (3,75%)
• Abstenção 1.367 (11,73%)

• SCHROEDER
• Votos apurados ;9.538
• Votos válidos 8.995 (94,31%)
• Brancos 213 (2,23%)'
• Nulos 330 (3,46%)
'. Abstenção 1.192 (11,11%)
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REGIÃO GARANTE UMA DAS 40 VAGAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A escolha de 40 mil eleitores
.

Uma das 40 vagas na Assembleia Legislativa está

garantida para o Vale do Itapocu. Concorrendo pela
segunda vez, Carlos Chiodini (PMDB) foi eleito de

putado estadual com o voto de confiança de 40.238
eleitores. O peemedebista praticamente conseguiu
dobrar a votação recebida em 2006, sendo novamen-·
te o candidato mais votado na região, com a diferença
que naquele ano ninguém conseguiu se eleger.

Mas o cenário foi bastante semelhante ao da úl
tima disputa. Dez candidatos concorreram ao cargo,
assim como em 2006, dividindo os votos dos 158 mil

eleitores, contra .138 mil há quatro anos. Os resul-

tados mostraram mais uma vez a pulverização dos
votos. Só em Jaraguá do Sul, o eleitor optou por 261
candidatos diferentes, praticamente o mesmo núme-
ro de 2006 - 269. .

'

Ainda assim, o eleitor deu preferênciapara o voto re
gional, como pregou a campanha da Acijs (Associação

Empresarial de Iaraguá do Sul), com apoio das associa

ções empresariais da região e também da imprensa.
Carlos Chiodini só rião ficou na frente em Iaraguã

do Sul, onde Dieter Ianssen (PP) saiu vitorioso, por
cerca de 150 votos. O progressista recebeu, no total,
20.745 votos, o -U o colocado da coligação PP/PT do
B. Já o peemedebista foi o 210 mais bem votado no

Estado, e o 160 da coligação da tríplice aliança.
Comparando com a votação somente entre os elei

tos, em Jaraguá do Sul, por exemplo, enquanto Chiodini
superou os 15 mil votos,o segundo mais votado foi Nil
son Gonçalves (PSDB), com 2.286 sufrágios.

-

RESULTADOS DOS CANDIDATOS DA REGIAO

IVO KONELL (DEM) 249 1.840 83112.997 16.841 20.385
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Trabalho iniciado

quatro anos atrás
Único deputado estadual eleito pela região..
Carlos Chiodini (PMDB) atribuiu à vitória
nas urnas ao trabalho iniciado em 2006.

DIVULGAÇÃO/MARCELO ZEM��

Naquele ano, com apenas
24 anos e na primeira disputa
eleitoral, o peemedebista
conquistou mais de 24 mil votos.

bendo o que a região precisa", declarou,
antes do final da apuração, mas com a vi
tória já confirmada, segundo ele, atingin-

.

do as metas da campanha.
Carlos Chiodini recebeu votos em qua

se todo o Estado, inclusive em cidades dis
tantes, como Xaxim, onde contabilizou 358 .

sufrágios, "a 600 quilômetros de Jaraguá do
Sul". Este ano, o suplente exerceu durante
nove meses o mandato de deputado.

Chiodini comemorou vitória ao lado de aliados em festa na Moinho

A
partir daí, começou a solidificar
o nome não apenas no Vale, mas
em outras regiões do Estado. "Foi
um bom resultado, fruto do nos

so trabalho. Um trabalho diuturno, quatro
anos de visitas, transparência, sem falar
mal dos outros. Ouvindo as pessoas e sa-

PIERO RAGAZZI

• Carolina Tomaselli
carolina@ocorreiodopovo.com.br

"
Sempre a nossa meta foi mais de 15 mil votos em

Jaraguá do Sul, sendo que nossa agenda aqui é muito
menor, porque percorríamos 88 municípios.

CARLOS CHIODINI, DEPUTADO ESTADUAL ELEITO

"

Comemoracão com direito à festa
.:t

A eleição de Carlos Chiodini foi come
morada com uma grande festa, na boate

. MoinhoDisco, noRioMolha.Várias lideran
ças da região, entre vereadores, presidentes
de partido e prefeitos, vieram festejar com o

deputado eleito o resultado vitorioso.
Ainda durante a apuração, acom

panhada por ele da central das eleições
montada pela rádio 105 FM, Chiodini

agradeceu o apoio dos aliados e também
da família. Comentou, por exemplo, so
bre o trabalho feito pelo prefeito Nilson

Bylaardt (PMDB) e partidários em Guara
mirim, onde foi o mais votado, com 4.135

sufrágios. Mesma coisa emCorupá, onde
recebeu 30% dos votos válidos. "Isso mos
tra a união e a determinação da equipe do
PMDB", comentou. Dieter teve votação maior que Chiodini em Jaraguá, mas não entrou

'LEUTPRECHT,
NDIDATOA
ADO. FEDERAL
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Paulo Bauer foi ao TRE assim que soubedo resultado final

[iF� I

LuizHenrique
ePauloBauer
comemoram

f�- .

Tríplice também vence no Senado
com a força política de Joinville

'

FLORIANÓPOLIS

Depois de as pesquisas
apontarem mais de
40% de indecisos para
o Senado, a poucos dias
das eleições, a dobradinha
apresentada pela tríplice
aliança saiu vitoriosa.

Luiz
Henrique da Silveira

(PMDB) e Paulo Bauer

(PSDB) foram eleitos se

nadores com 28,44% 'e
25,32% dos. votos, respectiva- .

mente. Cláudio Vignatti (PT) fi
cou com 19,44%, enquanto Hugo
Bihel atingiu 10,35%. Com o re

sultado, a coligação que elegeu
Raimundo Colombo (DEM) go
vernador terá as três vagas cata

rinenses no Senado Federal.
A terceira vaga é do próprio

Colombo, que deve passar a ca

deira para. Casildo Maldaner

(PMDB), primeiro suplente. O
resultado também confirmou a

força de Joinville, maior colégio
eleitoral do Estado e domicílio

dos dois senadores eleitos.

LuizHenrique comemorou a

vitória por lá mesmo e prometeu
trabalhar pela descentralização
dos recursos federais. Já Paulo

Bauer, que estava na Capital, foi
.

ao TRE (Tribunal Regional Elei
toral) após o anúncio do resulta
do final. O tucano destacou que
uma de suas prioridades para
outubro será o segundo turno

nacional, participando da cam

panha de José Serra (PSDB).

"Foi uma eleição democrática,
limpa, baseada em propostas por
todas as forças políticas e coliga
ções. O povo catarinensemostrou-
se decidido a apoiar o projeto de

descentralização do governo Luiz

Henrique e, para isso, termos uma
equipe unida, trabalhando junto
em Brasília", comentou Bauer.
• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

ELEITOS EM

SANTA CATARINA
DEPUTADOS ESTADUAIS

COliGAÇÃO DEM/PMDB/PSDB/PPS/PTB
• GELSON MERISIO (DEM) 65.551 (1,86%)
• CESAR SOUZA JUNIOR (DEM) 63.723 (1,81%)
• JEAN KUHLMANN (DEM) 59.789 (1,70%) /

• JOSÉ NEI ASCARI (OEM) 55.692 (1,58%)
• ISMAEL (DEM) : 55.644 (1,58%)
• DARCI DE MATOS (DEM) 49.043 (1,39%)
• JORGE TEIXEIRA (DEM) 34.596 (0,98%)

• VALDIR COBALCHINI (PMDB) 62.465 (1,77%)
• TITON (PMDB) � 54.697 (1,55%)
• ELlZEU MATTOS (PMDB) 50.395 (1,43%)
• ANTONIO AGUIAR (PMDB) 41.946 (1,19%)
• ADA DE LUCA (PMDB) 41.906 �. (1,19%)
• CARLOS CHIODINI (PMDB) 40.241 .: (1,14%)
• MOACIR SOPELSA (PMDB) 38.939 .. : (1,10%)
• ALDO SCHNEIDER (PMDB) 36.449 (1,03%)
• MANOEL MOTA (PMDB) 36.064 (1,02%)
• RENATO HINNIG (PMDB) 35.732 (1,01%)

• DADO CHEREM (PSDB) 57.684 (1,64%)
• GILMAR KNAESEL (PSDB)

'

49.390 (1,40%)
• NILSON GONCALVES (PSDB) 42.807 (1,21%)
• MARCOS VIEIRA (PSDB) 38.370 (1,09%)
• �ERAFIM VÉNZON (PSDB) 35.434 (1,01%)
• DÓIA (PSDB) 34.667 (0,98%)

• PARISOTTO (PTB) 46.911 (1,33%)
• ALTAIR GUIDI (PPS) 24.202 (0,69% .

COLIGAÇÃO PP/PDr
• KENNEDY NUNES (PP) 55.531 (1,58%)
• JOARES PONTICELLI (PP) 49.624 (1,41%)
• SILVIO DREVECK (PP) , 42.143 (1,20%)
• ZÉ MILTON (PP) 38.542 (1,09%)
• COMIN (PP) 30.223 (0,86%)
• LíCIO (PP) 25.814 (0,73%)

• SARGENTOSOARES (PDT) 37.745 (1,07%)

• NEODI SARETTA (PT) 49.072 (1,39%)
.
• ANA PAULA (PT) ; 47.442 (1,35%)
• PADRE PEDRO (PT) 36.430 (1,03%)
• JAILSON LIMA (PT) 33.129 (0,94%)
• ANGELA ALBINO (PCDOB) 32.828 (0,93%)
• DIRCEU DRESCH (PT) 32.555 (0,92%)
• VOLNEI MORASTONI (PT) 30.670 (0,87%)
• LUCIANE CARMINATTI (PT) 29.494 (0,84%)

DEPUTADOS FEDERAIS
• MAURO MARIANI (PMDB) 186.725 (5,60%)
• PAULO BORNHAUSEN (DEM) 143.901 (4,31%)
• JOÃO RODRIGUES (DEM) 134.549 .' (4,03%)
• 'JORGINHO MELLO (PSDB) 119.710 (3,59%)
• ,PENINHA (PMDB) 110.164 (3,30%)
• MARCO TEBALDI (PSDB) 100.836 (3,02%)
• EDINHO BEZ (PMDB) 99.603 (2,99%)
• CELSO MALDANER (PMDB) 93.452 .: (2,80%)
• ONOFRE AGOSTINI (DEM) 90.606 (2,72%)
'. RONALDO BENEDET (PMDB) 87.186 (2,61%)

• ESPERIDIÃO AMIN (PP) 166.394 (4,99%)
• ZONTA (PP) 103.960 (3,12%) .

• DÉCIO LIMA (PT) 117.613 (3,52%)
• PEDRO UCZAI (PT) 114.971 (3,45%)
• JORGE BOEIRA (PT) 84'.205 :(2,52%)
• LUCI (PT) 65.513 (1,96%)
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Disputapresidencial
vai para o 2º turno

-

Dilma Rousseff e José Serra se enfrentam novamente no

dia 31 de outubro. Antes brigam por apoio de Marina Silva
WILSON DIAS/ABR

A eleição presidencial será
decidida em segundo turno
entre os candidatos Dilma
Rousseff (pn e José
Serra (PSDB).

APetista
alcançou 47% dos vo

tos válidos contra 33% do tu-
. cano. Os eleitores terão que

voltar às urnas no próximo dia
31 de outubro para decidir entre Dilma
e Serra. A propaganda eleitoral do se

gundo turno no rádio e na TV deve ini
ciar já amanhã.

Em coletiva de imprensa, depois da

oficialização do resultado, Dilma disse

que pretende aproveitar o segundo tur

rio para detalhar suas propostas para o

eleitorado. "Somos bastante guerreiros e

somos de chegada. Tradicionalmente, te
mos desempenhado muito bem o nosso

papel no segundo turno", disse Dilma.
A petista afirmou ainda que seu pro

jeto prevê a "erradicação da miséria" e

que pretende que "os 190 milhões de
brasileiros possam desfrutar das rique
zas do Brasil e garantir que o país che

gue a ser unia economia desenvolvida,
não apenas sobre o crescimento do PIB,
mas com condições de vida adequada".

Dilma ainda agradeceu os votos

recebidos e disse que ficou "honrada"
com a votação que recebeu. "Começo
agradecendo a todos os brasileiros e

brasileiras que votaram em mim. Agra
deço os mais de 46 milhões de votos e

me sinto honrada por isso", afirmou.
A petista aproveitou também para

mandar um recado para a terceira colo
cada nas eleições, Marina da Silva (PV),'
"Cumprimento a candidata Marina

pelo desempenho que teve na eleição e

todos os outros candidatos que dispu
taram a Presidência." Dilma votou em

Porto Alegre pela manhã e depois foi

para Brasília onde se encontrou com o

presidente Lula.
José Serravotou em São Paulo acom

panhado da família e de correligioná
rios e não se pronunciou publicamen
te até o fechamento desta edição. Mas
o clima no PSDB era de euforia com o

resultado do primeiro turno. No emba
te agora, os tucanos querem mostrar

os feitos realizados pelo ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e

prometem apontar as falhas do gover
no Lula, além, é claro, de tentar uma

aproximação com Marina.

José Serra foi para seção
eleitoral acompanhado de
Geraldo Alckmin, eleito
governador de São Paulo

"
o Brasil resolveu esperar para

escolher o melhor, que é o Serra.
GERALDO ALCKMIN, SOBRE O RESULTADO DA ELEiÇÃO

"

"Dilma Rousseff votou em Porto

Alegre ao lado de Tarso Genro,
que foi eleito governador do Rio

Gra�de do Sul no primeiro turno

Vou encarar esse segundo turno com muita
. garra emuita energia. Vou ter oportunidade

de detalhar mais minhas propostas.
DilMA ROUSSEFF (PT)

"
FÁBIO POZZEBOM/ABR

Muita briga pelo
apoio de Marina

, .

A candidata Marina Silva
(Pv], dona de quase 20% dos
votos válidos no primeiro turno,
defendeu uma discussão interna
no partido para decidir o posi
cionamento da sigla no segundo
turno. Primeira a se pronunciar
depois da divulgação do resulta
do das eleições, ela pediu que o

partido faça uma reunião plená
ria que incorpore, além dos mili

tantes, "os núcleos vivos da socie
. dade", se referindo a intelectuais,
artistas, entre outros segmentos .:
"Façamos a discussão no parti
do, mas que esses núcleos vivos

sejam ouvidos", afirmou. O apoio
de Marína é considerado decisi
vo tanto para Serra quanto para
Dílma, A verde ainda pode ficar
neutra na disputa.

Antes de escolher Indio da
Costa (DEM) como seu vice, Ser-"

ra tentou persuadir Marina Silva
a desistir da candidatura própria
e se tornar vice na chapa tuca

na. Ex-petista, Marina chegou a

defender o partido em algumas
situações na campanha. Ela ne

gou, por exemplo, relações do
PT com as Forças Armadas Revo
lucionárias da Colômbia (Farc).
Também evitou ataques diretos a

Dilma Rousseff em debates. Por
outro lado, cobrou providências
do governo sobre os escândalos na
Receita Federal e na Casa Civil.

DIVULGAÇÃO

Marina pode ficar neutra no

segundo turno das eleições

EMBATES

Ainda como ministra do Meio
Ambiente, Marina teve diversos
embates com a então ministra da
Casa Civil, Dilma Rousseff. As di

vergências com o governo Lula le
varam Marina a deixar o Ministé
rio, e depois o PT. Em comunicado
ao partido, reiterou seu desacordo
com uma "concepção do desen
volvimento centrada no' cresci
mentomaterial a qualquer custo".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Segunda-feira, 4 de outubro de 2010

FAT RA LIQUIDA0

O triunfo da tríplice aliança
Raimundo Colombo (DEM) é eleito governador do Estado já no primeiro turno, :_'

Raimundo
Colombo (DEM),

candidato da coligação
"As Pessoas em .Primeiro

Lugar", foi eleito gover
nador no primeiro turno, com
52% elos' votos válidos. Angola
Amin (PP) fez 25% e Ideli Salvati
(PT) ficou com 21%.

O resultado saiu por volta de
20h, antes mesmo. da apuração to

tal dos votos. A vitória fez a cidade de

Lages, onde Colombo foi prefeito por
três 'vezes, parar para a festa. Eleito,
o democrata anunciou que já deve

começar a pensar na formação do

secretariado, mas estará também na

campanha por José Serra (PSDB) no
segundo turno nacional.

"Há uma harmonia entre nós.
Na parte interna, com a aliança e

com a sociedade isso 'nos' forta
leceu. Estou disputando -·minha .

nona eleição e essa sem dúvida foi
a melhor de todas, a mais desafia-

.

dora", declarou.
De Lages, a comemoração seguiu

para Florianópolis, onde o candida
to se encontrou com Luiz Henrique
da Silveira (PMDB) e 'Paulo Bauer

(PSDB), eleitos senadores, para com-

. FLORIANÓPOLIS

A tríplice aliança, formada por
DEM, PMDB e PSDB, vai ficar
mais quatro anos à frente do
governo de Santa Catarina.

RESULTADOS PARA GOVERNADOR

ALAGOAS
Teotorio Vilela Filho (PSDB) .•.•..•.•..• 39%
Ronaldo Lessa {PDT) 29%
Fernando Collor (PTB) 28%

ACRE

Tião Viana (PT) •..•...•••.••......• 51% (Eleito)
Tião Bocalom {PSDB) � ...• 49%

AMAPÁ
Lucas Barreto {PTB) 28%
Camilo Capiberibe {PSB) 28%

Jorge Amanajas (PSDB) 27%

AMAZONAS
Omar Aziz (PMN) •..•.•...•••••... 63% (Eleito)
Alfredo Nascimento (PR) 25%

BAHIA

Jaqu�s-Wagner (PT) .••..•...••. 63% (Eleito)
Paulo Souto (DEM) 16%
Geddel Vieira (PMDB) 14%

CEARÁ
Cid Gomes {PSB) 61% (Eleito)
Lúcio Alcântara 19%

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz (PT) 48%
Weslian Roriz {PSC) 31%

ESPíRITO SANTO

Renato Casagrande (PSB) .. 82% (Eleito)
Luiz Paulo Lucas (PSDB) 15%

pletar a festa da tríplice aliança:
Raimundo Colombo, 55 anos, foi

prefeito de Lages, cidade onde nasceu,
. deputado estadual, deputado federal e
desde 2007 é senador da República,
cujo mandato encerraria em 2014.
A vaga em Brasília ficará agora com
Casildo Maldaner (PMDB), primei
ro suplente. Caso ele decline, a ja
raguaense Niura Demarchi (PSDB),
atualmente na vaga, assume a titu
laridade e Iaraguá terã pela primei
ra vez na liístóría dois senadores:

"Estou disputandominha
, nona eleição e essa sem
dúvida foi a melhor de todas,

a mais desafiadora".
RAIMUNDO COLOMBO (DEM),

GOVERNADOR ELEITO

Candidata . derrotada, Ange
la.Amin (PP) foi ao TRE (Tribunal·

.

Regional Eleitoral) após.o anúncio
. da vitória de Colombo. A deputàda
federal afirmou que não faltaram

esforços para chegar ao segundo
turno e agradeceu aos eleitores pelo
voto depositado.'

. Já Ideli Salvatti (PT) esteve no

TRE antes do resultado final. A pe
tista criticou as pesquisas de opinião
apresentadas nas últimas semanas,
afirmando que elas prejudicaram o

processo eleitoral.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO
,.,.,---..-" �

Raimundo
Colombo
comemorou

em Lages
e depois
foi para
Florianópolis

GOIÁS
Marconi Perillo {PSDB) 46%
Iris Rezende (PMDB) 36%

PIAuí
Wilson Martins (PSB) 46%
João Claudino (PTB) 30%
Silvio Mendes (PSDB) 21%

MARANHÃO
Roseana Sarney (PMDB) 49%
Flávio Dino {PC do B).� 29%

Jackson Lago (PDT) 19%

RIO DE JANEIRO

Sérgio Cabral {PMDB) .•.•.•••. 66% (Eleito)
Fernando Gabeira (PV) : 20%

MATO GROSSO
Silva Barbosa (PMDB) 51 (Eleito)
Mauro Mendes {PSB)•.••.•.•••...••••..••...••31

RIO GRANDE DO NORTE
Rosalba Ciarllni (DEM) 52% (Eleito)
Iberê de Souza (PSB) 36%

MATO GROSSO DO SUL
AndréPuccinelli {PMDB) ..•. 56% (Eleito)
Zeca do PT (PT) 42%

RIO GRANDE DO SUL
Tarson Genro (PT) 54% (Eleito)
José Fogaça ÇPMDB) 24%

MINAS GERAIS
Antonio Anastasia (PSDB)•. 62% (Eleito)
Hélio Costa (PMDB) 34%

RONDÔNIA .

Confúcio Moura {PMDB) 44%

João Cahulla {PPS) •.....•..••••..•.... : 36%

PARÁ
Simão Jatene {PSDB) 49%
Ana Júlia Carepa {PT) 35%

RORAIMA
Neudo Campos (PP) 47%

José de Anchieta Jr. (PSDB) 44%
SANTA CATARINA • PSB

2° TURNOEleito
no primeiro
turno com

52%dos
votos

PARAíBA
José Maranhão {PMDB) 49%

Ricardo Coutinho {PSB) 49%

SÃO PAULO
Geraldo Alckmin {PSDB) 51% (Eleito)
Aloizio Mercadante (PT) 35%

PARANÁ .

Beto Riché;! {PSDB) 52% (Eleito)
Osmar Dias (PSDB) .45%

SERGIPE
Marcelo Deda (PT) 52% (Eleito)
João Alves (DEM) 45%

PERNAMBUCO

Eduardo Campos (PSB) ...... 82% (Eleito)
Jarbas Vasconcelos (PMDB) 14%

\

Raimundo Colombo (DEM)
Angela Amin (PP) ; 25%

Ideli Salvatti (PT) 21%

TOCANTIS _

Siqueira Campos {PSDB) 51%
Carlos Gaguim {PMDB} 49% .
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