
PRÊMIO VLADIMIR HERZOG
ODiárioCatarinense, jornal daNSC

Comunicação, recebeu ontememSãoPaulo o
PrêmioVladimirHerzog deDireitosHumanos.
O trabalho Sozinhas –Histórias demulheres que
sofremviolência no campo, da repórter especial
ÂngelaBastos e do repórter fotográficoFelipe
Carneiro, foi vencedor na categoriaMultimídia.
O especialmultimídia contou como trabalho
da designerMaiara Santos, da editora de design
AlineFialho, da editora Júlia Pitthan, do editor de
fotografiaRicardoWolffenbüttel e do assistente
de edição de vídeoFranciscoDuarte. À tarde, os
jornalista participaramdeuma roda de conversa
sobre os trabalhos premiados. A reportagem relata
a história de agricultoras que enfrentama violência
doméstica na área rural de SantaCatarina.
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VISOR

M enos de três semanas
depois de votar por
unanimidade pela
permanência da

então vice-reitora Alacoque
Lorenzini Erdmann à frente
da UFSC, em 11 de outubro, o
Conselho Universitário se reúne
hoje novamente para discutir o
comando da Universidade Federal
de Santa Catarina. A professora
saiu de licença para tratamento de
saúde por 60 dias. A sessão será
presidida pelo professor Ubaldo
Balthazar, do Centro de Ciências
Jurídicas, por ser o decano do CUn.
Três alternativas sobre a forma
de escolha do novo reitor estarão
na mesa: 1) eleição indireta pelo
próprio conselho; 2) Convocação de
eleições diretas imediatamente, com
participação de alunos, servidores
e professores; 3) Definição de um
reitor pro tempore até março
ou abril de 2018 para dar tempo
de organizar uma nova votação
entre a comunidade acadêmica.
Nos três casos, uma lista tríplice
será chancelada pelo conselho
para posterior envio ao ministro
da Educação para oficialização dos
nomes de reitor e vice.
Nos bastidores, a terceira

alternativa é vista como a mais
viável. Neste caso, Balthazar
seguiria como reitor interino até a
nova votação em 2018.
Ontem ele esteve em Brasília para

acompanhar a homenagem póstuma
ao reitor Luís Carlos Cancellier.

Aproveitou para conversar com
parlamentares catarinenses para
que mantenham as emendas
que asseguram recursos para
investimentos na universidade.
“Em quase 40 anos de

universidade, esta, sem dúvida, é a
crise mais grave pela qual passa a
UFSC. Precisamos de serenidade e
união para recuperar a instituição,
assim como o Cao (Luiz Carlos
Cancellier) trabalharia.”
A sessão solene presidida pelo

senador Roberto Requião (PMDB-
PR) durou quase quatro horas.
Vários parlamentares ocuparam

a tribuna para destacar o espírito
conciliador do reitor, além de
criticar a forma como o inquérito
foi conduzido. A bancada
catarinense estava quase toda lá.
Duas manifestações chamaram a
atenção pela ênfase: a do senador
Dário Berger (PMDB-SC), que
apontou a arbitrariedade como
algoz de Cancellier, e a do deputado
Esperidão Amin (PP-SC), que
criticou a geração de servidores
concurseiros ao praticarem
atitudes “ginasiais” na condução
dos processos. Também estavam
lá os ex-senadores catarinenses
Ideli Salvatti e Nelson Wedekin,
o desembargador Lédio Rosa de
Andrade, familiares e colegas
do reitor, que morreu no dia 2
de outubro. “Foi uma sessão
apartidária, em defesa da memória
do nosso amigo e também contra as
arbitrariedades”, disse Balthazar.

CONSELHODEFINEHOJE
FUTURODAREITORIA

SETE PALMOS
Após a força-tarefa para

limpeza e recuperação do
cemitério SãoFrancisco
deAssis (Itacorubi) para
o feriadodeFinados,
a prefeitura pretende
realizar amanhãum
recadastramento no
local. Lá estão sepultadas
aproximadamente 79
mil pessoas, em36,7mil
sepulturas e 730 gavetas
mortuárias. Também
haverá cartazes alertando
para o cuidado comvasos,
prevenindo a proliferação
doAedes aegypti. Foram
retiradas 50 toneladas de
entulho.

FARRA DO CAIXA DOIS
Aadvogada cariocaVânia SicilianoAieta, professora daUERJ, fez uma

das críticasmais contundentes ao financiamento das campanhas eleitorais
durante oCongressoCatarinense deDireito Eleitoral, encerrado ontemna
sede daOAB/SC. “A proibição de financiamento empresarial criou guetos,
ampliou o caixa 2 e fez surgir um submundo invisível à Justiça Eleitoral.
Temos um sistema partidário que vive da rapina do dinheiro público e,
agora, desse fundo.Nunca houve tanto caixa 2 noBrasil.”

REMENDÃO NA PISTA
FrequentadoresdoParquede

Coqueiros, emFlorianópolis,
questionamnas redes sociais o trabalho
de recuperaçãodapista de corridas,
caminhadas epedaladas. Éque emvez
da restauração completa dabasede
concretode 780metros que circunda
oparque, os operários estão fazendo
intervençõespontuais, no velho estilo
operação tapa-buracos.Nos locais em
quea sinalização já foi reaplicada, fica
evidente odesnível emvários pontos,
colocandoemrisco, por exemplo, um
passeiodepatins. Paraumaobraorçada
emR$220mil, é quaseunanimidade
que está ficandoaquémdoprometido.
Sóquedepois depronto, os usuários vão
reclamarpraquem?

SEBO NAS CANELAS
Encerram hoje as inscrições para a

1aCorrida Passos da Solidariedade. As
provas de três quilômetros, de cinco
e 10 quilômetros serão no próximo
domingo com percurso pelo centro
histórico de Florianópolis. Parte
da arrecadação será destinada ao
Hospital de Caridade, que passa por
dificuldades financeiras.


