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Conheça os candidatos mais votados
em Divinópolis nas eleições desse ano

O INFORMATIVO SINTRAM apresenta a partir de hoje
o quadro dos candidatos mais votados em Divinópolis
nas eleições do último domingo, com destaque para

os concorrentes que conseguiram se eleger. O
objetivo é dar ao servidor municipal e ao cidadão
divinopolitano, a oportunidade de conhecer quem
obteve votação expressiva na cidade, para que no
exercício do mandato o candidato eleito possa ser
cobrado pelo eleitorado da cidade. Começamos hoje
com a divulgação dos candidatos a deputado federal
que obtiveram mais de mil votos em Divinópolis.

CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL COM MAIS DE MIL VOTOS EM DIVINÓPOLIS
CANDIDATO

PARTIDO

VOTOS

%

SITUAÇÃO

Sargento Elton
Patriota
25.006
23,48
Suplente
Fabiano Tolentino
PPS
18.284
17,17
Suplente
Bruce Martins
Pode
5.605
5,26
Suplente
Domingos Sávio
PSDB
3.973
3,73
Eleito por QP*
Dra. Heloisa Cerri
Avante
2.961
2,78
Suplente
Tiago Mitraud
Novo
2.386
2,24
Eleito por QP
Will Bueno
PPS
2.170
2,04
Suplente
Aurea Carolina
Psol
1.991
1,87
Eleita por QP
Stefano Aguiar
PSD
1.635
1,54
Eleito por QP
Romeu Gonçalves
PPS
1.591
1,49
Suplente
Rogério Correa
PT
1.442
1,35
Eleito por QP
Reginaldo Lopes
PT
1.419
1,33
Eleito por QP
Marcelo Álvaro Antônio
PSL
1.398
1,31
Eleito por QP
Jorge Torquato
Psol
1.356
1,27
Suplente
João Wellington
Dem
1.236
1,16
Suplente
Fabiano Cazeca
Pros
1.085
1,02
Suplente
Gilberto Abramo
PRB
1.081
1,02
Eleito por QP
Eros Biondini
Pros
1.079
1,01
Eleito por QP
*Eleito por QP (quociente partidário)
Na edição de amanhã, o INFORMATIVO SINTRAM divulgará os candidatos a deputado estadual que
obtiveram mais de mil votos em Divinópolis

NÚMEROS
Alguns números desta eleição são sintomáticos e
mostram que a exemplo do que aconteceu em todo o
país, o eleitor divinopolitano também protestou
através do voto. Um exemplo foi a votação expressiva
do vereador Elton Geraldo Tavares, o Sargento Elton,
que foi o candidato a deputado federal mais votado
na cidade com 25.006 votos. Ficou na suplência, pois
não obteve votação suficiente no restante do Estado
para conseguir a eleição.

Outro exemplo é o deputado federal Domingos Sávio
(PSDB), que nas eleições de 2014 obteve 16.970 votos
em Divinópolis e foi eleito com 143.901 votos em todo
o Estado. Esse ano, Sávio conseguiu apenas 3.973
votos em Divinópolis, o que representa uma queda de
312,03% em relação à sua votação na cidade em 2014.
Domingos Sávio também foi reeleito, porém sua
votação em todo o Estado caiu para 80.990 votos, ou
seja, 62.911 votos a menos, o que significa uma queda
na votação do Estado de 43,71%.

Fragmentação do Congresso desafia
sustentação do futuro governo
Cientistas sociais destacam derrota de políticos tradicionais

POR GILBERTO COSTA
Repórter da Agência Brasil
O aumento da fragmentação partidária após as
eleições do último domingo (7) exigirá esforço do
próximo presidente da República para o novo governo

ter sustentação no Congresso Nacional. Como
apontam cientistas políticos, a articulação passa por
conseguir equacionar a agenda de trabalho com as
demandas dos aliados que, conforme a história
recente, querem partilhar poder e recursos para
atender suas bases.

Conforme apurado pela Agência Brasil, a Câmara dos
Deputados passará dos atuais 25 partidos
representados para 30. No Senado Federal, o
crescimento é de 15 a 20 legendas. A eleição também
implicou na renovação dos nomes da próxima
legislatura. Das 54 vagas recentemente disputadas no
Senado, 46 serão ocupadas por novos parlamentares.
Na Câmara, são novos 52% dos nomes dos deputados,
a maior taxa de mudança nos últimos 20 anos. O dado
não contabiliza parentes eleitos e nem aqueles que
trocaram de Casa legislativa ou que voltaram para o
Congresso depois de pelo menos quatro anos
ausentes
De acordo com o sociólogo e cientista político Bolívar
Lamounier, com a votação “a fragmentação *do
Parlamento+ subiu para o espaço” e o Brasil “atingiu o
índice mais alto do mundo com partidos
representados no Parlamento”.
Na avaliação de Aldo Fornazieri, diretor Acadêmico da
Escola de Sociologia e Política (São Paulo), a
fragmentação é um indicativo que “qualquer que seja
o eleito escolhido terá dificuldade para composições
políticas. Não vai ter alinhamento automático.
Ninguém conseguirá fazer uma grande bancada”.
“A alta fragmentação também deve condicionar os
ritos das negociações, de modo a aumentar os custos
para o Executivo”, acrescenta o sociólogo Pedro Célio
Borges, da Faculdade de Ciências Sociais da
Universidade Federal de Goiás (UFG).
REJEIÇÃO
Sobre as mudanças na Câmara, Bolívar Lamounier
avalia que “não foi uma renovação tão ampla”, “mas
foi marcante pela derrota de muitos caciques
políticos".

Para Pedro Célio Borges, “a grande marca da eleição
foi o forte sentimento negativo a tudo que é visto
como o sistema político e seus agentes”. Em sua
opinião, “os políticos com mandato foram alvos
especiais de rejeição”.
Em meio aos processos de renovação e fragmentação,
o PSL de Jair Bolsonaro elegeu bancada com 52
deputados e quatro senadores. O PT de Fernando
Haddad elegeu 56 deputados e, também, quatro
senadores.
Para Lamounier, o conjunto dos resultados das
eleições (presidencial e legislativa) é indicativo de “um
alto grau de rejeição do petismo” e de apoio a
políticos mais comprometidos com agenda de
reformas econômicas.
Aldo Fornazieri aponta que “houve uma devastação
do sistema partidário tradicional”, mas contrapõe às
visões reformistas as dificuldades que Jair Bolsonaro
terá, se for eleito, para fazer, por exemplo, a reforma
da Previdência Social - considerada medida de maior
impacto nas contas públicas.
“O Bolsonaro não vai fazer uma reforma que vai
prejudicar militares. Será uma reforma manca”. O
próximo Congresso terá 24 parlamentares de origem
militar. “Está evidente que a nova composição das
bancadas reforça posições conservadoras, como as
turmas da bala, da bíblia, do agro”, avalia Pedro Célio
Borges que, no entanto, assinala: “Há mais água a
passar no segundo turno, quando poderão aparecer
alguns vetores ainda não colocados ao debate. Um
deles virá na revelação dos programas dos dois
candidatos, que não ficaram suficientemente
explicitados até momento”.

Haddad diz estar aberto a incorporar propostas de Ciro
Segundo petista, programas dos dois estão muito afinados
POR CAMILA MACIEL
Repórter da Agência Brasil
O candidato à Presidência da República pelo PT,
Fernando Haddad (PT), disse hoje (9), na capital
paulista, que está aberto a incorporar propostas de
Ciro Gomes (PDT), terceiro lugar no primeiro turno,

em seu programa de governo. Ele falou sobre o
assunto após participar de reunião com governadores
da Região Nordeste em um hotel na zona sul
paulistana em que discutiu estratégias e propostas
para a campanha.
“Eu conversei ontem com o Roberto Mangabeira
Unger [representante de Ciro] e disse a ele que estaria
aberto a incorporar propostas que fossem
compatíveis com os princípios [do PT]. E não há
incompatibilidade entre os programas”, disse o
candidato. Haddad destacou ainda que as diretrizes
dos programas são similares, entre elas: soberania
nacional, soberania popular, direitos trabalhistas e
direitos sociais. “Enfim, os dois programas estão
muito afinados”, acrescentou.
Entre os governadores eleitos ou reeleitos presentes
estavam Wellington Dias, governador do Piauí; Camilo
Santana, governador do Ceará; Rui Costa, governador
da Bahia; Flávio Dino, governador do Maranhão. Gleisi
Hoffmann, presidenta do PT, e Jaques Wagner,
senador eleito pelo PT na Bahia também participou.
Wagner passou a integrar a coordenação da
campanha. Amanhã (10), segundo Haddad, o PT irá se
reunir com governadores do PSB, partido que
oficializou hoje (8) apoio ao petista.
Segundo Haddad, durante a reunião com os
governadores, foram discutidas propostas “sensíveis
ao Nordeste”, como a questão da segurança pública e
da saúde. “A Polícia Federal vai passar a atuar no
próximo governo contra o crime organizado
nacionalmente. A ideia é que nós avancemos no
programa que foi apresentado ao Tribunal Superior
Eleitoral [TSE] com a ideia de que parte grande do
crime hoje tem organizações nacionais”, apontou. No
tema da saúde, ele disse que vai criar policlínicas para
oferta de serviços de especialidade e cirurgias
eletivas.
“ACENO AO MERCADO”
Questionado sobre um possível aceno ao mercado,
Haddad disse que a profissão de professor lhe rendeu
a capacidade de rever posições. “Um professor que
não seja curioso e nem generoso está na profissão
errada. E essa característica me faz todo tempo rever
posições, aprender com debate”, declarou.
Ele acrescentou que o partido vem, inclusive,
reformulando o plano de governo, como fizeram no

tema de uma nova Constituinte. “Deixamos claro que
faremos a reforma da Constituição por emenda
constitucional. Não tenho nenhum problema com
isso. Isso é uma maneira de dizer para a sociedade
que nós estamos aqui para aperfeiçoar o nosso
programa”, apontou.
Já Jaques Wagner, por sua vez, foi mais duro sobre
possíveis declarações do candidato para acalmar o
mercado financeiro. “Nós não podemos interferir. Se
o mercado escolheu o [Jair] Bolsonaro [do PSL] como
o seu candidato, nós queremos que o Haddad seja o
candidato
do
povo
brasileiro”,
afirmou,
acrescentando que é legítimo o mercado dizer quem
quer como presidente, mas que “vai ter que conviver
com quem for eleito”.
GRATIDÃO
Em entrevista à Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul,
Haddad descartou hoje a possibilidade de se afastar
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde
abril em Curitiba. A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)
disse que Lula pediu que Haddad se dedique mais à
campanha e deixe de visitá-lo. Porém, ele avisou que:
“Não cospe no prato que come”.
Para o candidato, o ex-presidente é uma referência
para todos. “Lula é um grande líder e foi o melhor
presidente que o país já teve. O Brasil teve bons
presidentes, mas ele foi o melhor. Nessa condição, ele
pode contribuir muito.”
Ao ser questionado se manterá atenção aos conselhos
de Lula, ele reiterou sua lealdade ao ex-presidente.
“Eu não cuspo no prato que eu comi e jamais farei
isso”, afirmou o candidato. “Outra coisa é que eu não
compartilho com injustiça mesmo que eu fique
sozinho. Se eu ficar sozinho defendendo uma posição
justa, eu prefiro do que ficar com 100% defendendo
uma posição injusta. Eu só cheguei ao segundo turno
por defender o projeto que Lula representa.”
Para Haddad, a sociedade como um todo tem uma
cota de responsabilidade sobre a democracia e a
liberdade. Segundo ele, tem três semanas para
defender o projeto que ele acredita: do bem-estar do
Estado, preservando os direitos e buscando melhor
qualidade de vida. “Estou muito disposto a brigar pela
vitória.”

Bolsonaro diz que não perdoa agressor e quer que ele "mofe na cadeia"
imagens já confirmadas como falsas pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

POR CRISTINA INDIO DO BRASIL E VLADIMIR PLATONOW

Repórteres da Agência Brasil
O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, disse que não
perdoa Adélio Bispo de Oliveira que o atacou com
uma faca no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora, em
Minas Gerais. “Eu não perdoo ele (sic) não. Se
depender de mim, ele mofa na cadeia", afirmou.
"Bandido tem que apodrecer na cadeia. Se cadeia é
lugar ruim, é só não fazer a besteira que não vai para
lá. Vamos acabar com essa história de ficar com pena
de encarcerado. Quem está lá fez por merecer”,
acrescentou ao conceder entrevista ao site UOL, à
rádio Jovem Pan e ao programa Pânico.
Bolsonaro afirmou que está "vivo por milagre" e
defendeu que a pena de Adélio seja ampliada. “Como
não podemos condenar ninguém por prisão perpétua,
que, pelo menos, se cumpra 30 anos de cadeia.
Vamos acabar com progressão de pena”, indicou. Para
ele, o agressor sabia o que estava fazendo e se
planejou para atacá-lo.

Bolsonaro afirmou que a área jurídica de seu partido
está pedindo ao TSE que problemas verificados no
primeiro turno não se repitam para que dúvidas sobre
a lisura do voto não permaneçam. Ele repetiu que
respeitará os resultados das urnas e se mostrou
confiante na vitória. "Vou respeitar o resultado das
urnas, mas pelo que está acontecendo, ninguém teve
até hoje, nem o Lula teve, uma votação tão maciça, no
primeiro turno, como eu tive. O pessoal que vota em
mim, a quase totalidade, está votando consciente.
Ninguém foi cooptado por ninguém. A nossa votação
vai ser muito maior que o primeiro turno”, disse.
Em um recado direto ao seu eleitor, sugeriu que fique
atento, fiscalize as seções eleitorais e seja um dos
primeiros a votar. Em caso de notar alguma
irregularidade na urna, pediu que ele acione a
fiscalização, um policial militar ou o mesário, para que
seja resolvido imediatamente o problema na máquina
que apresentar defeito.
ATIVISMO

O candidato do PSL falou como se sente ao recuperarse do ferimento, que provocou hemorragia no
abdômen, além de atingir seu intestino. “Tô com mais
vontade ainda, pode ter certeza. Essa facada aí me
deu uma energia muito forte”, completou.

Bolsonaro tentou explicar o que quer dizer quando
afirma que quer acabar com o ativismo no Brasil. Ele
afirmou que pretende botar um ponto final
no"ativismo xiita que vive, geralmente, de dinheiro de
ONG". “Nós vamos respeitar o dinheiro público. Tem
um grupo de mulheres do PT e o Haddad [candidato
do PT] está distribuindo um montão de memes fake
news, isso é ativismo, dizendo que eu vou acabar com
o Bolsa Família, que vou criar CPMF, que vou cobrar
imposto de renda do pobre. Esse tipo de ativismo aí",
exemplificou.

FISCAL DAS URNAS

MINISTÉRIO

Bolsonaro voltou a criticar o sistema de votação só
por urnas eletrônicas e a defender o voto impresso
para evitar riscos de fraude - proposta que constou de
projeto de sua autoria aprovado na Câmara em
2015.O candidato afirmou que recebeu centenas de
vídeos com boletim de votação, em que não teria
recebido qualquer voto e outros mostrando que
quando o eleitor apertava o número 1 aparecia o 13 -

Bolsonaro passou a terça-feira (9) gravando
programas eleitorais na casa de um empresário, no
bairro Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Ao deixar o
local, confirmou o nome do deputado federal Onyx
Lorenzoni (DEM-RS) como futuro ministro da Casa
Civil em um eventual governo.
“No que depender de mim, sim. Ele é o homem da
transição. Ele me apoia há mais de dois anos. Foi ele
quem costurou, individualmente, com mais de 100

parlamentares, este apoio. Temos o apoio maciço da
bancada ruralista, o apoio quase incondicional da
bancada evangélica, a bancada da segurança cresceu.
Nós estamos fazendo uma grande concertação”,
disse.
Bolsonaro disse que seu ministério, que terá 15
pastas, ainda não está fechado, mas já estão cotados
Onyx e o economista Paulo Guedes. "Queremos
ministros competentes, que tenham autoridade e
iniciativa para trabalhar para o bem do Brasil. E não
para atender interesses políticos partidários".

Bolsonaro disse ainda que, se eleito, vai procurar a
equipe do presidente Michel Temer para articular
uma transição, incluindo a possibilidade de se votar
alguma mudança na Previdência. “Eu chegando lá, vou
procurar o governo para a gente aprovar uma reforma
da Previdência que tenha aceitação do Parlamento e a
população entenda como justa e necessária. Eu creio
que a proposta do Temer, da forma que está,
dificilmente vai ser aprovada. Seria bom nós
contermos os ralos, quem sabe aumentar em mais um
ano o tempo de serviço para o trabalhador do serviço
público. Eu acho que já seria um grande passo no final
do governo Temer”, disse.

Câmara tem 243 deputados
novos e renovação de 47,3%
Essa é a maior renovação desde a redemocratização. O PSL foi o partido que
ganhou mais deputados novos, 47 de uma bancada de 52 parlamentares

POR WILSON SILVEIRA E TIAGO MIRANDA
Repórteres da Agência Câmara
O índice de renovação na Câmara dos Deputados
nesta eleição foi de 47,37%, segundo cálculo da
Secretaria-Geral da Mesa (SGM). Em números
proporcionais, é a maior renovação desde a eleição da
Assembleia Constituinte, em 1986. No domingo (7),
foram eleitos 243 deputados "novos" (de primeiro
mandato) e reeleitos 251 deputados, de um total de
444 candidatos à reeleição. Ou seja, 56,5% dos
deputados que se candidataram à reeleição foram
reeleitos. Também foram eleitos 19 ex-deputados de
legislaturas anteriores (3,7%).
Desde a eleição de 1994, o percentual de renovação
na Câmara ficou abaixo de 40%, de acordo com os
dados da SGM. A média de 1994 até 2014 foi de 37%.
Três eleições tiveram o menor índice de renovação:
1994, 1998 e 2002. Até então, a eleição com maior
número de novos rostos havia sido a de 1990, com
46% de renovação.
Para elaborar a nova Constituição, foram eleitos 235
novos deputados, ou 48% do total. A renovação da
Câmara na primeira eleição de deputados já com a
Carta Magna publicada, em 1990, foi de 46%, um
ponto percentual abaixo da atual.
Esses índices levam em consideração todos os
deputados titulares e os suplentes que assumiram o
mandato em algum momento da legislatura, em um
total de 612.
RENOVAÇÃO POR PARTIDO
O PSL foi o partido que ganhou mais deputados novos,
47 de uma bancada de 52 parlamentares. Em segundo
lugar ficou o PRB (18 novos parlamentares), seguido
por PSB (16), PT (15), PSD (14), PP e PDT (12 cada) e
DEM (10). Os outros partidos elegeram menos de dez
novos deputados.

REELEIÇÃO
O PT foi o partido que mais reelegeu deputados. Dos
56 deputados eleitos ontem, 40 foram reeleitos,
seguido por PMDB (25 reeleitos), PP (23), PR (22), PSD
(20), DEM (19), PSDB (16), PSB (14), PDT (14) e PRB
(11). As demais legendas reelegeram menos de 10
deputados. O atual presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, é um dos deputados reeleitos pelo DEM do Rio
de Janeiro.
OUTROS CARGOS
Dos 612 deputados federais que assumiram o
mandato na atual legislatura, 444 tentaram a
reeleição, 78 não se candidataram, 42 concorreram ao
Senado (16 foram eleitos), 15 se candidataram a
deputado estadual, 11 a vice-governador, 11 a
suplente de senador, 9 a governador (um foi para o
segundo turno e os demais não foram eleitos) e dois a
presidente da República.
RENOVAÇÃO SURPREENDENTE
Segundo o analista político Antônio Augusto de
Queiroz, diretor de documentação do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), o
índice de renovação foi surpreendente em função do
crescimento de partidos como PSL, do candidato à
Presidência Jair Bolsonaro, e PRB. “Esperava-se uma
renovação dentro da margem histórica.”
Queiroz acredita porém, que a renovação na Casa é,
na verdade, uma circulação no poder de
parlamentares com mandato estadual vindo para a
Câmara. “Os poucos espaços que serão ocupados por
quem nunca exerceu cargo público têm quatro
origens: os linha-dura, os parentes de oligarquias nos
estados, as lideranças evangélicas e as celebridades”,
disse.

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Acontece no próximo dia 25, a X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. O evento é
realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semds) em parceria com o Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente (Cmdca). O evento acontece no Centro Espírita Jesus de Nazaré, no bairro Niterói.
Informações: 3221-1860

