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Introdução 

 

 Nessa monografia desejamos pesquisar um assunto de grande 

importância para o marketing político: como ocorre a disputa eleitoral em 

cidades em que não há veículos de comunicação de massa como rádio e 

televisão. Para tanto pesquisaremos a campanha de 2012 com o foco na 

participação de Ricardo Bernadão em Ibirité e suas estratégias para a 

construção de sua imagem política para conseguir chegar ao cargo majoritário 

no município. 

 Mostraremos como a construção de uma imagem personalista pode 

influenciar na campanha política em um município que não há veículos de 

comunicação de massa como rádio e televisão próprios como meios de se 

alcançar os eleitores dessa cidade e, necessita se afirmar como sendo um 

novo nome de esquerda neste local. No caso um novo candidato de esquerda 

que contrapõe com a da família Pinheiro que já está a 12 anos ininterruptos no 

poder executivo da cidade. 

 O desenvolvimento da imagem do candidato ao cargo de prefeito em 

cidades que não possuem meios de comunicação de massa como rádio e 

televisão próprios ocorre de forma um pouco diferente daqueles que possuem. 

A transmissão das mensagens não é tão rápida, o corpo a corpo passa ser de 

suma importância, os panfletos jogados na rua durante a noite com denúncias 

sobre o adversário também tem sua valorização.  

 No primeiro capítulo realizamos o referencial teórico adequando os 

estudos de casos de municípios com mais de 200.000 eleitores para os de 

menor quantidade, como é o caso de Ibirité. A forma como a campanha 

eleitoral ocorre em municípios sem a presença do rádio e da televisão sofre 

variação com relação àqueles que possuem as mídias indicadas.  

 Já no segundo capítulo, é descrita a história do município de Ibirité. Essa 

história se une a da família Pinheiro que é a principal família política e 

econômica na cidade. Descrevemos também como o município se emancipa 

de Betim e torna-se uma cidade comandada politicamente pela família 

Pinheiro. 
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 Mostramos no terceiro e penúltimo capítulo como se forma a imagem 

política de Ricardo Bernadão do Partido dos Trabalhadores na eleição 

municipal de 2012 com finalidade de se tornar o nome da esquerda no 

município. Mostramos como sua estratégia na campanha produz um resultado 

considerado muito bom para quem não possuía nenhuma imagem pública na 

cidade. 

 No último capítulo fazemos uma conclusão com o que se espera de 

2016 com Ricardo Bernadão disputando a eleição municipal com, 

provavelmente, Pinheirinho em busca da reeleição. 

 

 1 - Referencial teórico 

 

 Para que possamos começar devemos definir o que chamamos de 

marketing político: é todo conjunto de técnicas utilizadas com a intenção de 

avaliar os aspectos psicológicos do eleitor com o intuito de aumentar a 

aceitação do candidato junto do eleitorado. O marketing político: 

Basicamente centra-se: i) na imagem dos candidatos, dos partidos 
políticos e dos adversários, ii) nos aspectos psicológicos dos 
eleitores e, por fim, iii) no acompanhamento de todo o processo 
eleitoral, intervindo de modo ativo conforme os objetivos pretendidos. 
(Veiga, Gondim 2001). 

 

 Portanto, é função do marketing político conhecer o candidato ao cargo 

público como também o comportamento do eleitorado que irá votar nas 

eleições. Desenvolver estratégias para que o candidato se torne conhecido e 

sua imagem com suas mensagens sejam fixadas na mente do eleitor. Criar 

argumentos para que este não apenas vote, mas, defenda seu candidato de 

ataques de outros eleitores.  

 Para Duda Mendonça antes mesmo de iniciar qualquer trabalho de 

marketing é necessário fazer o que ele denomina de diagnóstico do candidato. 

Segundo o mesmo: 

“Nesse diagnóstico – à luz de pesquisas quantitativas e qualitativas, 
entrevistas de profundidade, análises da situação política, quadros 
comparativos com nossos principais adversários-, chegamos as 
nossas primeiras conclusões.” (Mendonça, 2001, 34). 

 

Para o autor, trabalhar com marketing político sem realizar nenhuma 

pesquisa sobre a viabilidade do candidato é se arriscar no escuro. São as 
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pesquisas que poderão indicar os rumos a serem tomados pela equipe de 

marketing e assessoria do candidato. Elas irão demonstrar não somente a 

viabilidade para que o candidato concorra (ou não) ao cargo pretendido como 

também as estratégias a serem usadas com relação ao adversário político. 

Mas, segundo o autor não basta apenas seguir o que dizem os números 

das pesquisas e, sim prestar a atenção nas emoções geradas nas pessoas 

durante a campanha. Segundo Mendonça, as emoções mudam e, com elas o 

posicionamento do eleitor. Por isso o carisma do candidato é necessário 

durante a campanha. A forma como este cumprimenta as pessoas, sorri, as 

roupas que usa. Tudo é necessário ser trabalhado durante a campanha 

política. 

Em cidades sem meios de comunicação de massa como rádio e 

televisão (caso da que esta sendo estudada no momento) a aproximação com 

o eleitor é imprescindível durante a campanha. O corpo a corpo com os 

eleitores, as reuniões com lideranças comunitárias, os comícios. Para tanto, é 

necessário que o candidato possua uma comunicação aproximada com seus 

eleitores e sua imagem seja aceita pelos mesmos.  

Também devem ser observadas duas dimensões importantes para que 

se possa planejar uma campanha política (Lavareda, 2009):  

1° dimensão: É a dimensão política e nela é importante observar a inserção do 

candidato no quadro partidário, o fato deste estar ou não disputando uma 

reeleição e, a carreira política do postulante ao cargo público.  

2° dimensão: As condições econômicas e sociais, elas formam um clima 

propício ou não a candidatura. 

 Deve-se ter em análise a inserção do candidato no quadro partidário 

devido ao fato de, essa ser a única forma de poder concorrer ao cargo 

pretendido. Segundo Lavareda “quanto mais elevado o cargo em disputa, mais 

importante o partido do candidato” (Lavareda, 2009, 29). Neste caso, o partido 

possui uma importância maior nas eleições majoritárias em relação às 

proporcionais. 

 Segundo o autor, existem duas características importantes em relação 

aos partidos que são relevantes para os candidatos principalmente aos cargos 

majoritários: 
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a) O formato do sistema, ou seja, o número de partidos que competem 

realmente. Para Lavareda, disputas com três ou quatro candidatos competitivos 

são o terror dos planejadores de campanha. Neste caso, mostrar diferenciais 

entre os candidatos torna-se difícil para os estrategistas políticos. Quanto aos 

eleitores, podem se tornar apáticos diante do fato de que qualquer um que 

escolher terá o mesmo comportamento no governo local. 

b) Como é a distribuição da opinião pública em relação à preferência 

partidária. Este dado é importante principalmente nas eleições majoritárias ela 

representa um importante fator para a largada do candidato. 

 A preferência partidária dos eleitores para Lavareda é comparada a 

lealdade com que as pessoas possuem com relação a uma marca de produtos. 

Para o autor, essa preferência produz componentes emocionais e cognitivos e 

tem suas características citadas a seguir: 

A) Eles censuram seletivamente as novas informações políticas, 
ou seja, servem como uma espécie de filtro do noticiário. 
B) Organizam a informação política relevante, emprestando-lhe 
inteligibilidade. 
C) Ajudam a resolver as dissonâncias cognitivas e emotivas 
causadas por percepções incongruentes do ambiente político; 
D) Reduzem a necessidade do eleitor de avaliar, sinopticamente, 
cada candidato ou questão em tela, economizando a busca de 
informação (Lavareda, 2009, 37). 

 

 Dessa forma, para o eleitor é bem mais fácil possuir uma identificação 

com uma legenda do que explicar sua ideologia política e sua história. 

Portanto, para os partidos políticos a diferenciação é extremamente importante, 

é uma questão de sobrevivência no mundo político. Mas, nunca é demais 

repetir: em municípios a importância dos partidos políticos se concentra no 

aspecto de organizar as elites que participarão do jogo democrático.  

 Temos duas questões em relação aos partidos políticos em municípios 

menores como Ibirité. Eles realmente são importantes para organizar as elites 

que irão disputar o poder na cidade. Porém, diante da visão dos eleitores estes 

não possuem uma importância tão relevante. Os eleitores se identificam com 

as pessoas que estão disputando as eleições, por isso mesmo o corpo a corpo 

é tão importante. Vemos isso na pessoa de Antônio Pinheiro Junior mais 

conhecido por Toninho Pinheiro: todas as vezes que disputou uma eleição na 

cidade ele estava filiado a um partido político diferente, este fato não o impediu 



13 

 

de ganhar as eleições disputadas – em 1988 ele era filiado ao PDT, em 2000 

pelo PSD e 2004 pelo PL. A segunda questão a ser dita é: O PT (Partido dos 

trabalhadores) ainda possui uma militância ativa no município. Neste caso, 

quem for disputar por este partido o pleito majoritário já possui certo número de 

votos. Não há no município, infelizmente, uma pesquisa disponível que informa 

o quanto esse número representa.  

 Outra preocupação a se ter em relação ao desenvolvimento de uma 

campanha é com relação ao candidato. Este deve ser viável eleitoralmente. 

Neste contexto surge a questão: candidato é desafiante ou esta disputando a 

reeleição?  

 Segundo Antônio Lavareda, em todo o país em média 67%dos prefeitos 

que tentam a reeleição conseguem. Este fato ocorre por vários motivos entre 

eles que a eleição para o incumbente passa a ter um caráter plebiscitário, de 

avaliação sobre o seu desempenho. No caso destes, a marca da campanha é 

continuidade. Outro motivo que facilita a campanha de quem esta no poder é a 

agenda política. Aquele que está disputando a reeleição conhece os desejos 

dos eleitores e possuem a máquina administrativa da cidade. Podemos citar 

mais duas razões que facilitam a busca da reeleição: 

A) Os incumbentes iniciam sua campanha muito antes do que 

seus opositores. São amplamente conhecidos e trabalham para 

serem reeleitos desde o primeiro dia, quase sempre afirmando que 

não estão preocupados com isso. Eles tem uma elevada taxa de 

conhecimento e são vistos pela opinião pública como candidatos 

naturais, ao passo que a legislação eleitoral brasileira restringe a 

visibilidade das candidaturas de oposição.  

B) Eles contam com um maior volume de recursos para a eleição, 

no sentido amplo. A lista é longa e inclui: o controle da agenda, ou 

seja, a capacidade única de interferir administrativamente no debate 

eleitoral; a possibilidade concreta de transformar as alianças que 

lhes dão sustentação parlamentar em coligações eleitorais, com o 

consequente arco de apoio político e tempo de televisão; uma 

posição privilegiada para angariar doações; uma equipe treinada que 

conhece os meandros da administração; um relacionamento 

continuado com os diversos setores da sociedade por meio de 

inaugurações, lançamentos e uma agenda de eventos; e o uso da 

máquina pública, em que, a título de exemplo, lembra-se que no 
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primeiro semestre do ano eleitoral os governos podem gastar a 

média do que gastaram no total dos três anos anteriores em verbas 

de publicidade (Lavareda, 2009, 50-51).     

           

 Quanto ao postulante, seu currículo e biografia são muito importantes 

para disputar o cargo em questão. É importante devido principalmente aos 

embates que irão ocorrer durante a disputa. Seus cargos ocupados oferecem 

uma pista de suas realizações e, as realizações são importantes na hora da 

tomada de decisão dos eleitores.  

 Sendo assim, aqueles políticos que possuem a carreira “certa”, ou seja, 

tem uma trajetória em carreira pública que lhe permitiu desenvolver ações e 

obras, que sendo bem trabalhadas na campanha lhe trarão resultados 

desejados. Já o seu currículo terá como prioridade tranquilizar os eleitores e 

gerar credibilidade quanto ao seu comportamento no futuro.  

 Os candidatos competitivos devem estar em grandes partidos para 

cooptar legendas e formar uma coligação. Para Lavareda esse é o caminho 

para conseguir um recurso básico: a capilaridade. Ela diz respeito à 

capacidade de levar suas mensagens ao maior número de pessoas possíveis. 

Em uma cidade como Ibirité que possui 73 KM de extensão territorial, muitos 

aglomerados em constante crescimento populacional, sobretudo por invasões e 

especulações imobiliárias. As coligações são muito importantes no momento 

de fazer a campanha eleitoral.  Porém, importantes para que se possa 

organizar o jogo político entre os competidores aos cargos públicos desejados. 

Porém, diante do eleitorado persisto, toda campanha é desenvolvida de forma 

personalista, ou seja, na figura do candidato. É o nome e o número do 

candidato que é trabalhado e fixado nas mentes dos eleitores.  

 Um aspecto de importância citado pelo autor é que, há uma tendência 

da bipolarização das campanhas políticas. Isso ocorre, segundo o autor, devido 

ao fato do surgimento do segundo turno em cidades com mais de 200000 

(duzentos mil) eleitores, do valor das campanhas eleitorais e redução em todo 

o mundo de espectros de diferenças objetivas do posicionamento dos partidos 

e candidatos (Lavareda, 2009). Para o autor, nos municípios em que há o 

segundo turno a tendência pela bipolarização da campanha ocorre já no 

primeiro turno. Em municípios menores essa bipolarização não é muito notada, 



15 

 

os nomes de quem irá concorrer ao pleito é que se torna importante, podendo 

acontecer de ter mais de dois nomes com possibilidades de vencer a eleição. 

 Nas eleições de 2008, devido ao alto índice de aprovação do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva – Lula- que chegava a 66,8% de aprovação segundo a 

CNT/SENSUS nenhum político se atrevia se colocar contra a imagem do 

Presidente da República. Todos, mesmo quem era oposição tentava 

demonstrar para seus eleitores nos municípios que poderia fazer parceria com 

o governo federal e trazer recursos para o governo municipal.  

 Segundo Lavareda e Telles (2011), em alguns municípios mais 

independentes economicamente, pode haver uma dissociação entre o que 

ocorre nos planos estadual, federal e municipal, de forma que um não 

influencie no outro no caso das escolhas dos candidatos pelos eleitores. Sendo 

assim, o fato de um governador fazer propaganda para determinado candidato, 

poderá não surgir o efeito desejado na campanha municipal. 

 Outra situação encontrada pelos dois autores é aquele em que as 

agendas dos municípios em campanha são influenciadas pelas agendas dos 

governos estaduais e federal. Neste caso, a participação do governo estadual e 

do presidente da república nas campanhas poderá influenciar nas decisões 

tomadas pelo eleitor. Dessa forma, municípios como Ibirité que não possuem 

uma independência econômica em relação aos investimentos realizados pelos 

governos estadual e federal, as figuras do governador do Estado e do 

Presidente da República nas campanhas eleitorais podem interferir no 

resultado final das eleições municipais.  Mas, no caso de Ibirité que ainda 

necessita de recursos enviados pelos governos estadual e federal essa 

influência ocorre nas eleições. Uma das preocupações dos eleitores é se o 

futuro prefeito conseguirá obter recursos para o município em uma das duas 

esferas de governo.  

 O candidato ao cargo de prefeito deve ter em mente que: mais do que os 

apoiadores da campanha que ele venha a receber é ele que será o principal 

ator que irá realizar o vinculo com o eleitor. Dessa forma a construção e 

desenvolvimento da imagem do candidato e sua retórica durante a campanha 

importam. Ela é um momento de diálogo entre as duas partes. Segundo os 

autores: 
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 “Assim, a construção do candidato e de suas estratégias 
retóricas foi outro tema  tratado, mostrando-se que as 
campanhas de fato importam. Elas podem ser  interpretadas 
mais como um momento de diálogo entre o eleitor e os candidatos 
do que  como um elemento de manipulação de  uma opinião 
pública que, supostamente, votaria  a partir exclusivamente  de 
imagens desconectadas. Em muitos casos as campanhas  tiveram 
a capacidade de afetar a avaliação do mandatário, o que por seu 
turno,  aumentou ou mesmo reduziu suas chances de voto” 
(LAVAREDA E TELLES, 2011, 371). 

 

1.1 Conclusão do capítulo 

 

Podemos concluir pela pesquisa que há uma relevância dos partidos 

políticos na organização da elite que irá disputar as eleições municipais em 

cidades sem meios de comunicação de massa como rádio e televisão com 

vistas a obter um maior número de partidos nas coligações. Este fato faz com 

que em todo bairro do município tenha um candidato a vereador fazendo 

campanha para o candidato a prefeito, diminuindo os custos de investimento na 

campanha para prefeito. 

 Para o marketing político é necessário que se conheça tanto o candidato 

que será trabalhado durante a campanha como também o comportamento do 

eleitor. Todo desenvolvimento das estratégias que será usada depende de 

conhecer a ambos e, realizar ações em que as informações relevantes 

cheguem aos mesmos. Notamos que os eleitores destes municípios não se 

preocupam muito com o partido político e, sim com os nomes  e capacidade 

dos candidatos em realizar o que esta sendo prometido na campanha. 

Portanto, toda campanha é personalista e, não fundamentada em princípios 

partidários.  

 

 2.   A História Política de Ibirité e da família Pinheiro  

 

 A história política do município de Ibirité que está na região 

metropolitana de Belo Horizonte tem início quando o português Alferes Antônio 

José de Freitas recebeu de D. Pedro I no I Império, uma carta de sesmaria1 

                                                           
1
   Segundo Silva, a concessão de sesmaria em território brasileiro embora prevista em carta 

régia concedida a Martin Afonso de Sousa em 1530, somente ganhou vigor com a chegada 
do primeiro governador geral, Tomé de Sousa, através de seu Regimento datado de 17 de 
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que abrangia o alto da Serra do Rola Moça à fazenda do Pintado e do Barreiro 

à cachoeira Santa Rosa, incluindo a Serra da Boa Esperança. Alferes trouxe às 

suas terras um grande número de escravos e fixou-se em um lugar chamado 

de Tabocas e se casou com Pulchéria Pereira de Freitas, brasileira de Capim 

Branco. 

 Após a morte do marido, Pulchéria de Freitas adquire a Fazenda da 

Graça, em Rio Acima. No local existia uma imagem de Nossa Senhora das 

Graças, esculpida em cedro e importada de Portugal. Freitas a transporta para 

a Fazenda Pantana (nome dado ao local em que morava com o marido devido 

ao rio de mesmo nome) e ergue um altar. Neste lugar originou a Capela de 

Nossa Senhora das Graças, capela da cidade até hoje. Assim, começou o 

povoado de Vargem do Pantana. 

 Antes de sua morte Pulchéria de Freitas realiza o inventário dividindo a 

sesmaria entre seus seis filhos: Manoel, Anastácio, Hilário, Joaquina, Ana 

Carlota e Eulália.  Casando estes, permaneceram na sesmaria: Manoel ficou 

em um lugar chamado de Santa Rosa atual município de Sarzedo, Anastácio 

alojou no local onde hoje é a fazenda do Rosário, Hilário em um local 

denominado “Retiro do Jatobá”, Joaquina fixou-se em um local denominado de 

“Rola Moça”, Ana no “Mato Grosso”, Carlota permaneceu no Canal e Eulália na 

Vargem, local em que hoje se encontra o centro de Ibirité.    

 Em 1890, este povoado torna-se distrito de Sabará e em 1897 passou a 

pertencer ao município de Santa Quitéria (Esmeraldas). Assim era conhecido o 

distrito de Vargem do Pantana: “o distrito de Vargem do Pantana é o menos 

importante da comarca da capital e do município da Vila de Santa Quitéria” 

(documento da Biblioteca Pública). Era um distrito agrícola e pastoril, porém 

muito rico em minério de ferro. 

                                                                                                                                                                          
Dezembro de 1548. Desde então agilizou-se a distribuição de terras para a construção de 
engenhos, estabelecimentos, desde que o pretendente comprovasse dispor de cabedais. 
Na prática, contudo, essa comprovação podia-se restringir a meros documentos 
burocráticos , onde o futuro sesmeiro nem mesmo chegava a preocupar-se em demonstrar 
suas posses e muitas vezes nem mesmo as devia possuir.  Até ao final da dominação 
portuguesa, coube exclusivamente aos governadores e aos capitães-generais das 
capitanias a concessão de sesmarias, salvo raras exceções. As concessões de sesmarias 
findaram pouco antes da Independência, através da resolução de 17 de Julho de 1822. Até 
então, as terras possuídas por títulos de sesmarias, embora ocupassem áreas 
consideráveis, pertenciam a parcela ínfima dos proprietários (SILVA, 1994).             
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 Já em 1911, Vargem do Pantana passou a pertencer ao município de 

Contagem e em 1923 tem o nome mudado para Ibirité. Em 1938 passa a 

pertencer ao município de Betim, se emancipou em 30 de Dezembro de 1962. 

No ano de 1990 tem a sua Lei Orgânica, Comarcas e Varas judiciais 

estabelecidas. 

 

2.1 Cronologia da história da cidade de Ibirité 

 

Tabela I: Resumo da História política da cidade de Ibirité: 

Império  D. Pedro I concede carta de sesmaria ao Alferes Antônio José de Freitas sobre a 
região que recebeu o nome de Fazenda do Pantana, conforme consta do livro n° 
172, folhas 172/173. Arquivo Público Mineiro.   

1890 Decreto Estadual n° 88, 2 de Junho, cria o distrito de Vargem do Pantana, na 
freguesia de Contagem, município de Sabará, conforme do dicionário Histórico-
Geográfico de Minas Gerais de Wlademar de Almeida Barbosa, 1971, página 216.    

1891 Eleito pelo povo, o primeiro Juiz de Paz do distrito, Arthur Alves de Alcântara 
Campos.  

1897 Após a inauguração da capital de Minas Gerais – Belo Horizonte – o distrito de 
Vargem do Pantana passa a pertencer ao município de Santa Quitéria (Sabará).  

1911 Lei Estadual n° 556, de 30 de Agosto, o distrito de Vargem do Pantana passa a 
pertencer ao município de Contagem. 

1923 Lei Estadual n° 843, 7 de Julho – Vargem do Pantana passa a se chamar Ibirité, a 
pedido de Arthur Alves de Alcântara Campos.      

1938 Decreto lei n° 148, 17 de Dezembro – Ibirité ( nome atual) passa a pertencer ao 
município de Betim.  

1948 Criação do distrito de Sarzedo. 

1962 Lei n° 2764, de 30 de Dezembro – emancipação e criação do município de Ibirité.  

1976 Lei n° 6769, 13 de Maio – Criação do distrito de Duval de Barros. 

1982 Lei n° 8285, criação do distrito de Mário Campos. 

1988 Lei n° 9548, 4 de Janeiro – Criação da Comarca de Ibirité, Entrância inicial.  

1990 27 de Abril, elaboração da Lei Orgânica do Município. 

1990 01 de Junho, instalação da Comarca e Varas judiciais da cidade. 

1995 Lei n° 12030, de 21 de Dezembro – Emancipa os distritos de Sarzedo e Mário 
Campos. 

         Fonte: Biblioteca Pública da Cidade, pesquisado em 22 de Junho de 2012.    

                                   

2.2   A Emancipação Política de Ibirité: 
 

Na década de 50, mais precisamente em 1958 formou-se uma comissão 

pró-emancipação do distrito. Essa comissão era composta por: Padre José 

Campos Taitson, Luiz Santos, João Ferreira de Freitas, Antônio Pinheiro Diniz 
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(pai de Antônio Pinheiro Junior, mais conhecido como Toninho Pinheiro), 

Felismino Rodrigues, Hugo Luiz Camargo, Arthur Narciso Campos, Ulisses 

Caetano de Lima e Wilson Aguiar. Essa comissão organizou toda a 

documentação exigida por lei e conseguiu o apoio da Câmara Municipal de 

Betim. No caso da câmara municipal devemos deixar claro que no período de 

1946 a 1963 havia os seguintes vereadores representando o distrito de Ibirité 

nessa câmara:  

 

Tabela II: Vereadores na Câmara Municipal de Betim: 

Partido Vereadores 

PSD Arthur Narciso Campos 

PR Antônio Agostinho Ferreira 

PSD Antônio Penido 

UDN Antônio Pinheiro Diniz 

UDN Carlos da Silva Sobrinho 

UDN Ermelindo Cardoso 

UDN Hugo Luiz Camargos 

UDN Wilson Aguiar 

PSD Ulisses Caetano de Lima 

PSD Felismino Rodrigues 

    Fonte: Biblioteca Pública da Cidade. Pesquisado em 22 de Junho de 2012. 

  

Antônio Pinheiro Diniz era vereador e trabalhou ativamente no processo 

de emancipação do distrito. Segundo suas palavras:  

                “Na época que Ibirité pertencia a Betim eu era do PSD... 
Assim como eu, Ibirité teve outros vereadores na Câmara de Betim: 
Hugo Camargo, Felismino Rodrigues, Carlos da Silva Sobrinho, 
Ermelindo Cardoso, Wilson Narciso. 
        Trabalhei muito para a emancipação de Ibirité, como tesoureiro 
da comissão. Levantamos toda a documentação necessária e 
apresentamos, durante o governo de Bias Fortes, mas não 
conseguimos. 
Foi no governo de Magalhães Pinto, que conseguimos a 
emancipação de Ibirité. 
Daí partimos para a escolha do intendente. Eu e o João de Freitas 
queríamos que fosse um candidato de nosso partido (PSD) e tinha 
sido eleito, pela UDN, o Governador Magalhães Pinto. 
      Nessa época eu tinha um bom relacionamento com o 
governador, através do deputado Bento Gonçalves majoritário em 
Ibirité, graças ao meu trabalho político e que recebera do governador 
autonomia para escolher o intendente da cidade... 
      Fiquei sabendo que havia uma pessoa que estava com o terno 
pronto, certo de sua indicação. 
      Finalmente, o nome de Chaffyr Ferreira, dentro do grupo Jaffet 
em Minas Gerais, fora indicado ao cargo. 
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     Participei ativamente da campanha de Wanderley Cabral de 
Barros, 1° prefeito da cidade, por sinal um excelente prefeito. 
Acompanhava-o, em sua campanha, no distrito do Sarzedo, nos 
povoados de Fecho do Funil, Bom Jardim e Mário Campos, e nas 
festas de casamentos, forrós e outros.” ( RENOVAÇÃO, p.32) 

As pessoas citadas por Diniz como intendente e primeiro prefeito da 

cidade Chaffyr Ferreira e Wanderley Cabral de Barros pertenciam ao alto 

escalão de funcionários da Mineração Geral do Brasil LTDA, do grupo Jaffet. 

No ano de 1936 a mineradora começou a operar na jazida “Boa Esperança” no 

distrito de Ibiritê. 

 

2.3 O Executivo de Ibirité: 

 

Em 1 de Março de 1963, houve uma grande festa para a instalação do 

município e a posse do intendente. Chafyr Ferreira era considerado o bem 

feitor da cidade. No período de seu mandato entre 1 de Março à 30 de agosto 

do mesmo ano foi realizado a primeira eleição municipal, em 30 de Junho. 

Desde as primeiras eleições comandaram o Executivo municipal os seguintes 

nomes: 

 

Tabela III: Prefeitos Eleitos em Ibirité: 

1967/1971 Antônio Pinheiro Diniz 

1971/1972 Euler Caetano de Lima 

1973/1976 José Wanderley Cabral de Barros 

1977/1982 Euler Caetano de Lima 

1983/1988 Paulo Telles 

1989/1992 Antônio Pinheiro Junior 

1993/1996 Paulo Telles 

1997/2000 Márcio Flávio Grossi 

2001/2004 Antônio Pinheiro Júnior 

2005/2008 Antônio Pinheiro Júnior 

2008/2012 Laércio Marinho Dias 

2013/ ?
2
 Antônio Pinheiro Neto 

Fonte: Câmara Municipal de Ibirité. 
 

                                                           
2
 A dúvida permanece pelo fato de Antônio Pinheiro Neto ainda estar sendo processado e ter 

que esperar pelo julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Todo planejamento realizado 
nessa pesquisa se baseia no fato deste ser absolvido destes processos e terminar seu 
mandato como prefeito. 
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 Com exceção de dois nomes Paulo Telles e Marcio Grossi, todos os 

outros prefeitos eleitos no município foram da família Pinheiro ou receberam 

destes a ajuda necessária para se chegar à prefeitura da cidade.  

 Paulo Telles merece uma menção especial. Ele construiu sua imagem 

política como sendo o homem de esquerda na cidade em oposição à família 

Pinheiro. Ele foi o único candidato que já derrotou Antônio Pinheiro Junior em 

uma eleição: a de 1982. Foi prefeito da cidade e não elegeu seu sucessor e 

Antônio Pinheiro Junior venceu em 1988. Em 1992 novamente vence o 

candidato da família Pinheiro e na eleição de 1996 consegue eleger seu 

sucessor pensando no retorno em 2000. O que não contava é que neste 

período foi aprovada a reeleição para quem estivesse no executivo e, Márcio 

Grossi tentou a reeleição. Paulo Telles então aceitou ser vice de Toninho 

Pinheiro na chapa para derrubar Márcio Grossi. Resultado: após um ano de 

mandato de Toninho Pinheiro há uma divergência entre os dois e Telles desiste 

de ser vice-prefeito na cidade. Nunca mais ele ganhou uma eleição no 

município. 

 Antônio Pinheiro Junior é considerado um “mito” na cidade. Em seu 

primeiro mandato o município de Ibirité possuía uma área territorial maior com 

os distritos de Sarzedo e Mário Campos integrado ao município (emancipados 

em 1994).  Os recursos econômicos principais do município de Ibirité eram as 

verbas repassadas pelos governos estadual e federal. Em seu primeiro 

mandato Toninho Pinheiro iniciou um processo jurídico contra a PETROBRAS 

que possui parte da refinaria na cidade. Neste, foram pedidos que a refinaria 

que pagava impostos somente à prefeitura de Betim repassasse o valor dos 

impostos destinados á ocupação da lagoa que leva seu nome e esta na cidade 

de Ibirité.  Com baixo potencial de investimento, o volume de obras era 

comprometido durante seu mandato, Antônio Pinheiro Junior perde a próxima 

eleição. Retornou e, em seu segundo mandato ganha a ação contra a referida 

empresa e possui também um aumento na receita da prefeitura devido ao 

momento econômico vivido pelo país. Com estes repasses são construídas 

várias escolas no município. É construído o complexo do Cristo no distrito de 

Duval de Barros onde há também um batalhão da polícia militar, uma Praça 

que passa a ser a mais importante da cidade, uma escola municipal e um posto 
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de saúde. Este complexo valoriza os investimentos imobiliários no local. Todas 

as ruas da cidade foram asfaltadas, mesmo com o crescimento populacional 

vertiginoso e aumento das favelas. As pessoas possuíam a informação de que 

em um dia da semana poderiam ser recebidas pelo prefeito em seu gabinete e 

falar de suas necessidades individuais como desemprego, problemas com a 

companhia de água, transporte para hospital etc. Todas eram atendidas, 

atendidas e, nestes atendimentos, garantia empregos para membros da família 

no executivo local. No terceiro mandato, é entregue a nova sede da prefeitura 

municipal que se desloca de um prédio locado no centro de Ibirité para o bairro 

Nova Alvorada com sede própria. É entregue também neste período o teatro da 

cidade.  Esse conjunto de realizações ao longo de três mandados a frente da 

prefeitura torna-o um mito no município. 

 Aproveitando este bom momento Antônio Pinheiro Junior, que não 

poderia mais se reeleger ao cargo de prefeito em 2008 tenta e consegue eleger 

como prefeito Laércio Marinho Dias. Laércio é um ex-vereador da cidade que 

não conseguiu se reeleger para a câmara e desconhecido da maioria das 

pessoas na cidade. Para tanto, é construído a imagem deste como sendo 

aquele que aprovou todas as obras realizadas na cidade. Com a mensagem de 

continuísmo Laércio vence o pleito.  

 Durante este período em 2010, Toninho Pinheiro vence a eleição e se 

torna deputado federal e seu irmão Dinis Pinheiro o deputado estadual mais 

votado de Minas Gerais e presidente da Assembleia Legislativa do Estado. 

 Nas eleições de 2012, Antônio Pinheiro Junior decide que não seria 

possível concorrer com Laércio na reeleição e lança como candidato seu filho 

Antônio Pinheiro Neto, de 21 anos, mais conhecido como Pinheirinho para 

prefeito no município. Pinheirinho já era conhecido na cidade como filho de 

Toninho Pinheiro e trabalhou na prefeitura durante o mandato de Laércio Dias, 

sendo secretario do planejamento. Novamente, a transferência de votos do pai 

e do tio que o apadrinhavam foi necessário, além do investimento realizado 

principalmente pelo pai. Segundo a transparência Brasil3 seu pai doou para sua 

campanha em 2010 o valor de R$1.388.040,00. A mensagem era da 

                                                           
3
 Transparência Brasil é uma organização autônoma que foi fundada em Abril de 2000 e divulga 

em seu site informações sobre gastos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário bem 
como o comportamento dos seus funcionários com relação ao trabalho nas instituições.    
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continuidade. Pinheirinho venceu a eleição municipal com 43,71% dos votos 

válidos e uma coligação composta por dezoito partidos: PRB/ PP/ PTB/ PSL/ 

PTN/ PSC/ PR/ PPS/ DEM/ PSDC/ PHS/ PMN/ PTC/ PV/ PRP/ PSDB/ PSD/ PT 

do B. 

 Na cidade permaneceu até o último momento de Dezembro sem saber 

quem iria assumir a prefeitura devido aos processos que foram iniciados no 

Tribunal Regional de Ibirité contra o candidato, ele concorreu com uma liminar 

para conseguir ser eleito. Este fato será mais bem explicado abaixo. 

 

3. A Campanha de Ricardo Bernadão em 2012: uma nova esquerda.  

 

 O Partido dos Trabalhadores de Ibirité comemorou 32 anos em 2012 e 

durante este tempo sempre apresentou candidatos com vistas ao cargo de 

prefeito no município. Com uma militância na cidade na eleição de 2008 o 

Partido dos Trabalhadores indicou o vice para apoiar a candidatura de Paulo 

Telles ao cargo máximo do executivo municipal, seu nome era Anderson 

Mourão. Naquela ocasião perdeu por pouco e houve várias acusações de 

urnas que desapareceram na cidade. Nunca comprovado. Paulo Telles e 

Anderson Mourão na época ficaram com 44,46% dos votos válidos. Resultado 

da aliança do PPS e do PT. 

 Para as eleições de 2012 o PT desejava encabeçar a chapa como 

combinado na eleição de 2008 com Paulo Telles e este deveria aceitar disputar 

a eleição como vice na coligação com o PT. Houve várias tentativas de acordo, 

mas Paulo Telles agora no PMDB e com alianças com os partidos: PDT/  

PRTB/ PSB/ PC do B não aceitou. Para a disputa então foi apresentado ao 

eleitorado como sendo de esquerda, dois candidatos um conhecido da 

população e com um alto índice de rejeição Paulo Telles e um novato que viria 

do PT. 

 Para disputar então o cargo máximo nas plenárias do PT foi 

apresentado o nome de Ricardo Vicente dos Santos, mais conhecido como 

Ricardo Bernadão, 36 anos, casado. Ele é empresário, seu pai inaugurou na 

cidade a rede de supermercados Bernadão. Uma situação a ser enfrentada 

pelo candidato na cidade seria o fato dele ser totalmente desconhecido da 
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maioria da população, ser evangélico, e, não ter obras ou realizações para 

mostrar ao eleitor. Foi escolhido como vice em sua chapa Mário Lúcio, que já 

foi vice de Toninho Pinheiro e desejava ter sido escolhido para disputar a 

eleição de 2008 no lugar de Laércio Dias. Ele é católico assíduo frequentador 

da igreja. A aliança foi com o PPL. 

 No município não possui propaganda política através da televisão e 

rádio por isso toda a campanha se desenvolve através de santinhos com a 

imagem do candidato, corpo a corpo, carros de som, e outros meios. 

 A estratégia utilizada pelo candidato do PT para aproximar do eleitor foi 

todo final de semana haver uma passeata com todos os candidatos ao cargo 

de vereador junto com o ele pelas ruas de bairros do município. Toda 

caminhada era fotografada e as imagens postadas no facebook do partido dos 

trabalhadores de Ibirité. Como slogan foi usado: Você vai mudar Ibirité, 

mostrando a importância da participação dos eleitores que não acreditavam em 

uma candidatura de um menino de 21 anos, que era sucessor de um grupo 

bastante conhecido da população. Ademais, este fato foi muito usado durante 

a campanha, principalmente pela falta de experiência do candidato. 

 A questão religiosa também foi muito usada durante a campanha. A 

família Pinheiro é muito conhecida na cidade como católicos fervorosos. Para 

que isso não fosse empecilho durante a campanha foi escolhido como vice na 

coligação de Pinheirinho a pastora Dolores que possuía bom trâmite na igreja 

evangélica. Já no caso de Ricardo Bernadão por ser evangélico e possuir bom 

tramite entre estes escolheu Mário Lúcio, também conhecido por frequentar a 

igreja católica e ter um bom tramite nessa. Um exemplo do uso da questão 

religiosa foi a distribuição de um folheto com os dizeres 
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 Este fato fez com que a pastora se posicionasse em relação ao assunto 

e usasse seu blog para se defender. Ricardo Bernadão também teve de se 

defender várias vezes deste tipo de acusação e fazer uma carta aos católicos 

da cidade.  

 O posicionamento de Ricardo Bernadão durante a campanha foi de uma 

nova proposta de esquerda na cidade, com a intenção de marcar nessa eleição 

um território eleitoral e se colocar como alternativa entre a família Pinheiro e 

seu tradicional adversário Paulo Telles. O candidato do PMDB Paulo Telles tem 

70 anos e talvez não consiga disputar a próxima eleição para prefeito e o nome 

de Ricardo já está sendo trabalhado deste agora como um novo nome para a 

esquerda de Ibirité. 

 Os compromissos de campanha com os eleitores foram pesquisados 

durante vários encontros do PT com lideranças locais em bairros diferentes da 

cidade e contemplavam: a construção de um restaurante popular na cidade, 

criação de escolas profissionalizantes para os jovens, em reunião com o 
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sindicato dos professores assinou acordo com a instituição de caso eleito em 

seu governo trabalhar ao lado do sindicato por melhores condições de trabalho 

para os profissionais de educação. Porém, seu maior compromisso foi com a 

saúde apontada por 80% dos eleitores como o maior problema do município, 

segundo dados do DataTempo.  

 Em 28 de Julho de 2012 em cerimônia aberta á população o vice 

governador Alberto Pinto Coelho inaugurou o hospital de Ibirité. Este fato foi 

muito acompanhado pela esquerda, pois poderia decidir a eleição. O 

posicionamento foi consultar o ministério público e distribuir uma carta á 

população informando com o aval do Ministério que o hospital não funcionava 

em sua plenitude. Foi realizada uma carta em que o ministro da saúde 

confirmava sua intenção de construir uma unidade de emergência no distrito 

Duval de Barros, dessa forma o hospital da cidade não teria seus leitos todos 

ocupados e, também terminar a construção deste hospital que já demora 21 

anos. 

 Durante a campanha os ânimos se exaltaram em vários momentos. 

Principalmente com a chamada propaganda irregular. O uso de trio elétrico em 

movimento por várias vezes filmado foi questionado na justiça e o candidatado 

Antônio Pinheiro Neto permaneceu sem poder realizar propaganda política por 

vários dias, além de pagar multas ao Tribunal Regional eleitoral. O fato se 

complicou com a falta de água no município por mais de uma semana em 

Setembro de 2012. Muitos culpavam a atual administração pelo ocorrido e, por 

não fazer nada para amenizar o problema. A violência aumentou nas ruas com 

confrontos entre polícia e moradores, principalmente de favelas. Toda imagem 

que o candidato do PT conseguiu sobre o episódio foi para o facebook e, este 

momento permitiu seu posicionamento diante da população local como estando 

ao seu lado a defendendo e combatendo o descaso da atual administração. 

 O problema da falta de água fez com que Toninho Pinheiro pai de 

Antônio Pinheiro Neto, o Pinheirinho, colocasse um trio elétrico informando que 

o governador de Minas Gerais Antônio Anastasia teria sido enganado pelo 

chefe da Copasa - a companhia de abastecimento de água do Estado de Minas 

Gerais. Segundo ele, o governador não sabia do problema da falta de 

abastecimento de água na cidade e que as contas de água do mês em que ela 
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faltou não seriam cobradas. Foi mais uma deixa para um novo processo, 

informando sobre possível compra de votos. Assim naquele momento a 

candidatura de Pinheirinho e sua vice foram cassadas e este fato comunicado 

rapidamente à população. 

 A intenção era gerar incertezas nos eleitores de Pinheirinho. Porém, este 

conseguiu uma liminar e continuou com sua campanha. O clima na cidade era 

de expectativa e incertezas geradas epelas informações que circulavam pelo 

município. Pinheirinho continuava sua campanha sob liminar da justiça 

eleitoral. Mesmo vencendo a eleição, essa incerteza gerada permaneceu até 

próximo da data da posse quando um carro de som convidou a população local  

para participarem da mesma em 01/01/2013.  Ainda permanece a incerteza se 

ele terminará seu mandato devido o fato do PT ter recorrido ao Tribunal 

Superior Eleitoral com os processos.  

 Em cidades como Ibirité, a publicidade boca a boca, cavaletes, bonecos, 

cartazes e bandeiras móveis são extremante necessárias. Estes últimos são 

colocados nas casas com o consentimento dos moradores. Próximo do fim da 

eleição aumentou o número de bandeiras nas casas. Mesmo nas casas que 

durante a noite eram rasgadas, este é um fato normal na cidade. Pessoas 

foram colocadas em pontos estratégicos como pontos de ônibus falando bem 

de Ricardo Bernadão e levantado dúvidas quanto a candidatura de Pinheirinho. 

Era a famosa fofoca.  

 As pesquisas realizadas informavam sobre o crescimento da candidatura 

do PT:  

 “O atual secretário municipal de Planejamento de Ibirité, na 
região metropolitana,  Antonio Pinheiro Neto, lidera a disputa 
pela prefeitura da cidade, com 21,0% das  intenções de voto, 
segundo pesquisa realizada pelo Instituto DataTempo/CP2. Porém, 
 o quadro ainda é de indefinição, já que o segundo colocado, o 
ex-deputado e ex- prefeito da cidade Paulo Telles (PPS), tem 
17,4%. O levantamento tem margem de erro  de 4,5 pontos 
percentuais para mais ou para menos” (O Tempo, 09/07/ 2011). 
 

 No momento da pesquisa acima, Ricardo Bernadão não havia se 

revelado como candidato do PT.  
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Pelo relatado acima podemos observar que a eleição de Ibirité foi toda 

em um clima de incerteza jurídica. Se observarmos o momento da cidade, os 

padrinhos políticos e a situação de arrecadação de fundos para a campanha 

Pinheirinho ganharia fácil a eleição. Porém, com as incertezas geradas pelos 

processos, sua idade e capacidade administrativa tornaram um pouco mais 

difíceis a vitória. Na penúltima eleição com um candidato também 

desconhecido a família Pinheiro elegeu Laércio Dias com 54,0% dos votos já 

com Pinheirinho esse percentual ficou em 43%, ou seja, 11% a menos em 

relação a eleição anterior. Ricardo Bernadão terminou a eleição com 20057 

votos, ou seja, 26,51% dos votos válidos e Paulo Telles 22527 representando 

29,78% dos votos válidos.  

 

4 Perspectivas para 2016 e suas consequências na Arena Política de 

Ibirité. 

 

 O nome de Ricardo Bernadão foi bem avaliado e aceito pelos eleitores 

de Ibirité. Como primeira disputa em uma campanha eleitoral a avaliação que 

se faz é que o resultado foi satisfatório. Seu nome está sendo lembrado como a 

esquerda na cidade e não possui ligação alguma com a família Pinheiro. Agora 
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o que necessita ser realizado é um trabalho para que este permaneça e não 

perca o capital de votos alcançado. 

 Segundo estudos realizados nos Estados Unidos da América quanto 

maior a exposição dos candidatos à mídia maior será a cristalização das 

preferências dos eleitores. Cristalizar e reforçar são o mesmo que fortalecer as 

opiniões e decisões já tomadas. A campanha na mídia ajuda e oferece apoio 

para uma decisão já tomada pelo eleitor (Jorge, 1997). 

 Havia na cidade, até o final de 2012 um jornal de circulação mensal 

distribuído em todas as residências locais e disponibilizado em locais de maior 

circulação de pessoas denominado da Prefeitura de Ibirité. Este veículo 

mencionava sobre as realizações da prefeitura no município e, é uma 

propaganda constante dos feitos de quem ocupava a prefeitura. 

 Para tanto, será necessário aproveitar este vácuo deixado e criar um 

jornal que circule na cidade de forma independente da prefeitura local. Com 

matérias chamativas com o que ocorre no município. Nesse jornal haverá a 

parte política da cidade informando sobre as reais necessidades do município e 

o que Ricardo Bernadão pode fazer para melhorar a cidade de Ibirité. 

 Sendo assim, há um espaço entre o eleitor e o seu candidato que é 

preenchido pelos meios de comunicação de massa. È neste espaço que se 

mostra necessário a importância do profissional de marketing político. Cabe a 

este fazer chegar aos eleitores de seu candidato as informações necessárias 

para tomada de decisão na hora de votar. E, não somente isso, como preparar 

o candidato para os ataques que irá sofrer de seus adversários durante a 

campanha política. Em um município devido sua geografia e pelo fato dos 

candidatos aos cargos majoritários estarem mais próximos dos eleitores, 

muitas informações circulam de boca em boca como uma fofoca e, é 

importante na construção ou desconstrução da imagem dos candidatos, este 

fato reforça ainda mais a importância dos meios de comunicação de massa na 

produção de assuntos para que possam ser debatidos entre os eleitores. 

Portanto, uma das propostas a ser realizado é criar na cidade um jornal como 

fonte de informação para a população dos projetos a serem desenvolvidos pelo 

PT na cidade em contraposição ao jornal da prefeitura local que óbvio somente 

enfatiza os feitos do poder executivo e funciona como uma publicidade política 
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de quem já esta no poder. Para financiar este jornal proponho que seja vendida 

a publicidade que irá circular no mesmo, como realizar cobertura das festas 

das famílias que desejarem pagar por este tipo de cobertura e serem noticiadas 

no município.  

  Realizar pesquisas para que se conheça melhor o eleitorado de Ibirité e 

suas necessidades. Para que possa realizar uma aproximação do candidato 

com o eleitor é necessário que se tenha informações sobre a agenda deste e 

faça um plano de governo de acordo com essa agenda. Segundo Lavareda: 

 “pesquisa é o conjunto de ferramentas utilizadas na busca do graal de 
informação, e seu uso é cada vez mais disseminado nas campanhas eleitorais 
no Brasil e no mundo. Uma busca perfeitamente compreensível, se levarmos 
em conta que o processo decisório do cidadão-eleitor segue critérios ainda 
intrincados que aqueles palmilhados pelo indivíduo-consumidor”... (Lavareda, 
2009,69).   
 

 Para que se possa realizar um bom planejamento de campanha são 

necessárias informações sobre o comportamento do eleitor local. Em Ibirité, os 

partidos de esquerda sempre geralmente permanecem com uma média de 

43% dos votos válidos, exceto em duas eleições: a de 2004, ano em que o 

índice de aprovação do governo de Toninho Pinheiro bateu recorde chegando 

a 72% de aprovação na reeleição fez 69,95% dos votos válidos e, em 2012 ano 

em que a esquerda fez 56% dos votos dividido entre dois candidatos. Para que 

se mantenha neste último índice será necessário criar uma imagem de Ricardo 

Bernadão mais próximo da população local e seus problemas. Hoje, o 

apontado como maior problema do município é a saúde. 

 Será necessário acompanhar como o atual prefeito ira se comportar 

diante deste desafio e apresentar ideias que estejam próximas do que a 

população deseja. Mostrando a preocupação deste com o tema e também que 

interferir no problema com a ajuda do governo federal.  

 Um posicionamento diante das eleições de 2016 dependerá do que 

Lavareda denomina de Diagnóstico Estratégico que envolve a pesquisa 

quantitativa, um estudo qualitativo com focus groups e entrevistas em 

profundidade (Lavareda, 2009). Dessa forma e, com tempo hábil é possível que 

se faça uma estratégia adequada para o ano eleitoral.            

  Para que se possa construir a agenda da campanha de 2016 será 

necessário conhecer como poderá estar o eleitorado da cidade, para tanto 
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teremos de comparar o de 2012 com uma possível atualização. Vejamos o 

quadro do eleitorado de 2012 no município: 

 

Tabela IV: Eleitores de Ibirité de 2012 

Quantidade Faixa etária Porcentagem 

848 16 anos 0,835 

1.293 17 anos 1,273 

7.567 18 a 20 anos 7,449 

10.740 21 a 24 anos 10,573 

25.856 25 a 34 anos 25,453 

21.662 35 a 44 anos 21,324 

22.414 45 a 59 anos 22,064 

6.759 60 a 69 anos 6,654 

3.161 70 a 79 anos 3,112 

1.284 Superior a 79 anos 1,264 

Total 101.584 100,00 

Fonte: TRE-MG 
 

 Pelos dados acima, podemos notar a maioria dos eleitores se 

concentram na faixa etária ente 21 a 44 anos hoje. Podendo aumentar a faixa 

de 45 anos ou mais em 2016 nessa faixa etária estará a maior parte da 

população da cidade. Deve-se pensar em uma agenda para essa faixa etária, 

como na área da saúde, emprego e renda. 

 Podemos verificar com relação ao gênero o que também ocorre na 

cidade: 

 

Tabela V: Eleitores em relação ao gênero: 

Sexo Quantidade Porcentagem 

NÃO INFORMADO      82 0,081 

MASCULINO 48.940 48,177 

FEMININO 52.562 51,742 

Total 101.584 100,00 

Fonte: TRE-MG 
 

 O percentual de diferença é pouco, mas, na cidade tem um histórico de 

aumento maior na população feminina. A saúde pública e a educação 

geralmente são as maiores preocupações deste gênero no município. 

 O município de Ibiríté possui duas zonas eleitorais; a 351° que 

compreende os bairros de: Bela Vista, Parque Elizabeth, Washington Pires, 

Durval de Barros, Jardim das Rosas, Petrovale, Sol Nascente, Palmares, 

Cascata, Piratininga, Marilândia, Montreal e Vila Ideal. Nessa zona eleitoral 

Ricardo Bernadão permaneceu em terceiro lugar na apuração dos votos, 
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obtendo 21,46% dos votos válidos. Sendo assim, será necessário melhorar sua 

imagem nessa região. 

 Já na 288° zona eleitoral ele permaneceu com 33,10%, essa é a área 

mais central do município. Será necessário reforçar já que este conquistou o 

segundo lugar na eleição e desenvolver um trabalho para aumentar este 

número. 

 O funcionalismo público deve ser outro setor que se deve realizar uma 

aproximação da imagem do candidato. Vários funcionários trabalham em 

regime de contratação temporária e a prefeitura local é a maior empregadora 

do município. Portanto, falar em realização de concurso público é algo muito 

complicado na cidade, já que muitas famílias dependem do trabalho na 

prefeitura como seu sustento. Para 2016, parece que a política usada será a 

mesma, neste caso deverá ser ouvido os profissionais deste setor e 

desenvolver uma política que valorize o trabalhador público. Como plano de 

carreira para os concursados, este fato incentivaria a participação em 

concursos públicos dos que são designados e diminuiria uma possível rejeição 

e medo em relação ao concurso público. 

 Realizar sua aproximação com lideranças locais, principalmente 

católicas para que não permaneça a imagem de que poderá ser o candidato 

dos evangélicos. 

 Manter a militância do Partido dos Trabalhadores ativa a fim de que ela 

continue apoiando o nome de Ricardo Bernadão e trabalhando junto a este, 

reconhecendo-o como líder dentro do partido. Para tanto, realizar cursos com 

os novos filiados e, reuniões com os antigos fornecendo a estes insumos para 

que possam continuar realizando a divulgação do nome nas ruas e 

mencionando as falhas da administração atual. 

 Desenvolver sua imagem de forma personalista, porém associada ao 

Partido dos Trabalhadores devido ao número de petistas que a cidade possui, 

pois dessa forma as ações desenvolvidas serão relacionadas com a pessoa de 

Ricardo Bernadão se contrapondo ao nome de Pinheirinho. Caso chegue ao 

fim de mandato Bernadão sabe que não poderá usar mais o argumento da falta 

de experiência administrativa como forma de gerar incertezas no eleitor. 



33 

 

 Aproximar de outros partidos políticos do município com vista a realizar 

uma coligação que sustente seu nome e torne mais barata a divulgação deste 

durante a campanha de 2016. 

 Continuar com as reuniões comunitárias iniciadas para desenvolver o 

plano de governo local. Dessa forma, Bernadão estará próximo dos seus 

eleitores e poderá perceber o que estes estão desejando para cada bairro do 

município, podendo fazer um plano de governo que atenda a maioria dos 

bairros do município. 

 Procurar lideranças empresariais que possam e desejam investir no 

município. Abrindo mais o município para investimentos principalmente 

industriais e tornando os habitantes locais com menor dependência da 

prefeitura com relação ao emprego. 

 

5 – Conclusão: 

 

 O nome de Ricardo Bernadão foi aprovado pelas urnas para disputar as 

eleições de 2016. Ele já é considerado o nome da esquerda no município. O 

trabalho para consolidar este nome não pode parar. A situação econômica e 

social do município pode ser usada como estratégia para se fazer um plano de 

governo que atenda os anseios locais.  

 Há um desgaste com o nome da família Pinheiro na cidade que pode 

favorecer ao candidato da esquerda. Pinheirinho terá de demonstrar em seu 

governo alguma marca própria que justifique que seus eleitores o reeleja, o 

nome de seu pai foi primordial para que ele vencesse a eleição, porém, não 

terá o mesmo peso na reeleição.  Será necessário saber trabalhar com este 

desgaste. 

 Deve ser realizado um trabalho mais consistente para que este nome 

permaneça até o próximo pleito. Na situação atual foi gerado um grau de 

incerteza com relação à Pinheirinho provocando as emoções dos eleitores da 

cidade que talvez não possa ser recriado na próxima eleição.  
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Anexos: 

 

1 – Documentos que mencionam a cassação de Pinheirinho: 

 

 Panfleto distribuido aos eleitores comunicando a desição judicial sobre a candidatura de Pinheirinho. 

 Site jurídico JusBrasil: 

“O juiz Flávio Bernardes, do TRE, concedeu nesta sexta-feira (28) 
liminar para  suspender os efeitos de decisões de primeira instância 
que cassaram o registro  do candidato a prefeito de Ibirité 
Antonio Pinheiro Neto (Pinheirinho/PP) e de sua  vice, Dolores 
de Oliveira (Coligação Juventude, Trabalho e Honestidade). Para o 
 magistrado, a pouco mais de uma semana das eleições, 
poderiam ocorrer danos  inquestionáveis para a campanha de 
Pinheirinho, caso as sentenças fossem mantidas.  Por outro lado, 
 a concessão da medida liminar não prejudicará os requeridos 
 [adversários], pois o diploma ou mandato poderá ser cassado 
após apreciação  do  recurso, pelo órgão colegiado. Sob este 
ângulo, a concessão da liminar se mostra  reversível, concluiu. 
 A juíza Sabrina Alves Freesz, da 351ª Zona Eleitoral, de Ibirité, 
cassou o registro do  candidato com  base em quatro representações 
apresentadas pelas coligações  adversárias. Nas sentenças, a 
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 magistrada condenou Pinheirinho a multa, cassação de 
 registro e inelegibilidade. A sentença  determinou, ainda, a 
busca e apreensão de  qualquer material de campanha dos 
dois que estivesse em  circulação ou  armazenado em 
comitês. As representações tratam de propaganda institucional 
 desvirtuada da Prefeitura, abuso de poder político pelo uso de 
trio elétrico e condutas  vedadas” (Jus  Brasil, 29/09/212). 
 “A juíza da 351ª Zona Eleitoral de Ibirité, na região Central do 
Estado, Sabrina Alves  Freesz, deu parecer favorável, na tarde 
de ontem, a quatro pedidos de cassação da  candidatura de Antônio 
Pinheiro Neto, o Pinheirinho (PP), candidato a prefeito da  cidade. 
 A mesma juíza já havia cassado o candidato no final da 
semana passada, em outro  processo, mas o pepista entrou com 
uma ação cautelar junto ao Tribunal Regional  Eleitoral (TRE), 
que suspendeu os efeitos da decisão em caráter limiar - ou seja, o 
 mérito da decisão de primeira instância ainda vai ser julgado 
pela Corte. 
 Segundo uma assessora do foro eleitoral, o recurso de 
Pinheirinho sequer chegou ao  TRE, já que, primeiro, a juíza 
precisa abrir espaço para a parte denunciante se  pronunciar. 
 A reportagem tentou entrar em contato com a juíza para saber 
o motivo das quatro  novas sentenças, mas não conseguiu contato 
com a magistrada. O candidato também não foi localizado para 
comentar as decisões” (O Tempo, 01/10/2102). 

 Observatório da Eleição 

  

Os alunos de jornalismo do sexto período da PUC Minas observando (e  comentando) 

as eleições 2012 em Belo Horizonte. 

  

Candidatura de Pinheirinho continua sob aparato judicial 

Posted by observatoriodaeleicao 

 

 Pinheirinho candidato à prefeitura de Ibirité consegue liminar para continuar com 

 a campanha até o julgamento da cassação 

 

 Após pedido de cassação da candidatura de Antonio Pinheiro 
Neto (PP), 21, o  Pinheirinho, à prefeitura de Ibirité, ser expedido 
pela juíza Sabrina Freesz, na última  quarta-feira, 26/09, o candidato 
obteve, ontem à noite, 28/09, decisão favorável de  Flávio 
Bernardes, juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-
MG). O  magistrado deferiu o pedido de liminar conferindo ao 
candidato efeito suspensivo, o  autorizando assim, a continuar 
com a campanha até que ele seja julgado pela TRE ou  até 
mesmo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. 
 ENTENDA O CASO No dia em que a Juíza Sabrina Freesz 
decretou a cassação de  Pinheirinho, ouviam-se fogos de 
artifício comemorando a decisão que, até o momento,  impedia 
sua candidatura. 
 “Ibirité é um curral eleitoral. Os moradores desse lugar são 
cegos, não percebem que  essa família nos manipula o tempo todo 
e só aparece de quatro em quatro anos para  falar de asfalto. O povo 
não vive de asfalto, precisamos de coisas básicas como saúde 
 e educação. Espero que um dia todos acordem!”, desabafa o 
jovem estudante de  medicina Fernando Miguel, 23. 
 De acordo com Luciano Patente Silva, 32, Chefe de Cartório 
Eleitoral, na 288ª Zona  Eleitoral de Ibirité – MG, o candidato 
Pinheirinho foi condenado por abuso de poder  político e 

http://observatoriodaeleicao.wordpress.com/
http://observatoriodaeleicao.wordpress.com/author/observatoriodaeleicao/
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econômico. As ações contra o candidato foram recebidas pelo 
Tribunal   Regional Eleitoral de Ibirité, TRE, Zona 035. 
“Das quatro ações, três foram solicitadas  pela coligação Ibirité 
para Todos”, afirma. 
 Uma das acusações direcionadas ao candidato é à violação do 
art. 242 do Código  Eleitoral, referente às propagandas realizadas 
na campanha, no qual ele ilude a  população, fazendo ligação de 
sua campanha, com as obras e realizações de seu pai, 
 Toninho Pinheiro, ex-prefeito da cidade e atual deputado 
federal, e de seu tio Diniz   Pinheiro, deputado estadual e 
presidente da câmara dos deputados de Minas Gerais, 
 caracterizando assim, abuso de poder político. 
 Uma das provas apresentadas é uma frase utilizada pelo 
candidato em seus materiais  de campanha e que foi anexada aos 
autos do processo, no qual Pinheirinho utiliza-se  da imagem de 
aliados, como o pai, tio, o governador Antônio Anastasia e o senador 
 Aécio Neves, autoridades públicas de grande influência neste 
município. Na frase,  Pinheirinho Informa ao eleitor que, caso seja 
eleito, a cidade receberá uma “maior  atenção” referente às verbas 
públicas. 
“Com a força da parceria, vai garantir mais recursos para Ibirité. R$ 
138 milhões para Ibirité. Hospital funcionando, já temos gastos de R$ 
1 milhão a mais todo mês. Com a força da parceria, vai garantir a 
continuidade do funcionamento do hospital. Trabalhando por Ibirité. 
R$ 24 milhões (do governo de minas gerais) para: equipamentos, 
ampliação e custeio do hospital. Obras de saneamento básico 
completa, a construção e funcionamento do hospital são obras 
caríssimas. A prefeitura sozinha não dá conta. Pinheirinho prefeito nº 
11 estaremos garantindo o apoio de uma grande força política para 
Ibirité”, reitera Pinheirinho durante a campanha. 
Outra acusação que pesa contra o candidato é a utilização de trio 
elétrico da atual prefeitura como carro de som. Sobre o tema “trio 
elétrico”, a Lei 9.504, de 1997, dispõe, no art. 10, que fica vedada a 
utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a 
sonorização de comícios. 
O candidato Pinheirinho apresentou defesa (f. 37/46) do processo, 
argumentando não haver irregularidade na utilização do trio elétrico 
como carro de som em razão do silêncio da lei, que só proíbe a 
utilização do aparato mecânico como instrumento de entretenimento 
e apresentação de shows artísticos. 
Mesmo após a decisão de busca e apreensão dos registros de 
candidatura, da circulação de carros de som e dos exemplares do 
jornal de campanha ser expedido pela juíza, através da sentença 
42.118, no dia seguinte, 27/9, os carros eleitorais do candidato ainda 
circulavam por Ibirité. “Isso é uma vergonha, eles não respeitam nem 
as autoridades. Isso deve ser crime”, diz Eliane Oliveira, 47. 
Um dia após a sentença, Pinheirinho pediu revisão da cassação ao 
TRE, porém, de acordo com Luciano Patente, até ontem, na parte da 
manhã, ainda faltava parte da documentação. “Hoje (ontem), o 
candidato entregou os recursos, mas não devolveu os autos do 
processo, o que impede o recebimento da petição de revisão da 
sentença”. 
“Tenho certeza que ele vai fazer o melhor pela cidade e dará 
continuidade ao trabalho que o seu pai fez tão bem pela cidade”, 
afirma Dimas Souza, 38, morador do bairro Durval de Barros. 
Segundo Luciano Patente, devido à proximidade da eleição, o 
candidato provavelmente poderá concorrer, porém sob júdice. “Se 
ele vencer e for julgado culpado, haverá uma nova eleição em Ibirité 
até oito meses após a sentença ser anunciada, pois o número de 
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habitantes é inferior à 149 mil habitantes, de acordo com o último 
censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
realizado em 2007, e por isso não há segundo turno na cidade. Caso 
isso ocorra, o presidente da câmara de vereadores da cidade 
assume o cargo até o resultado das novas eleições”, explica. 
O candidato Pinheirinho foi procurado pela equipe de reportagem, 
mas não quis conceder entrevista para demais esclarecimentos 
sobre a situação (Observatório da Eleição 2012, 29/09/12). 

 

Tribunal reverte cassação do prefeito eleito de Ibirité 
Por unanimidade, o TRE-MG, em sessão realizada nesta sexta-feira 
(7), reverteu sentença de primeira instância que cassara o registro 
do prefeito eleito de Ibirité, em 2012, Antônio Pinheiro Neto (PP – o 
Pinheirinho), por abuso de poder político, de autoridade e por 
conduta vedada a agente público. Na decisão, o voto-condutor foi o 
do relator, juiz Flávio Bernardes (foto), que também afastou as 
sanções de inelegibilidade e de multa (R$ 20 mil) aplicadas a 
Pinheiro Neto e à vice-prefeita eleita, Dolores de Oliveira Souza 
(PSDB). 
Na representação proposta, a Coligação “Ibirité Para Todos” 
(encabeçada pelo PT) acusa o então candidato a prefeito de ter se 
beneficiado da imagem e influência de seu pai, deputado federal 
Antônio Pinheiro Júnior, veiculando propaganda eleitoral irregular ao 
vincular a sua eleição à captação de verbas públicas e à 
manutenção de obras realizadas em gestões passadas. Essa 
propaganda foi veiculada em um jornal de campanha do prefeito 
eleito. De acordo com a representação, “a mensagem transmitida na 
propaganda teria a intenção de manipular o eleitorado de Ibirité, 
incutindo a ideia de que a parceria que hoje existe entre o candidato 
e a atual Administração [...] só se perpetuará se for eleito o candidato 
Pinheirinho”, o qual foi secretário de Planejamento na atual gestão 
da administração pública. 
Em seu voto, o relator, juiz Flávio Bernardes, “o que constitui objeto 
material desta ação é a distribuição de impresso de propaganda 
eleitoral, sob responsabilidade da Coligação ‘Juventude, Trabalho e 
Honestidade’, no qual é externado o apoio dos Deputados Dinis 
Pinheiro e Antônio Pinheiro Júnior e exaltado o histórico do grupo 
político a que pertence o candidato Pinheirinho”. 
“Vê-se que não há se falar em qualquer dissimulação. Os deputados, 
também parentes do candidato, participaram da campanha deste, 
manifestando, de modo aberto, sua preferência por sua eleição. A 
existência de um grupo político, de tradição familiar, responsável por 
diversas realizações administrativas e ao qual pertence o primeiro 
recorrente é cotejada com o potencial político deste, claramente com 
o propósito de convencer que será ele capaz de assegurar a 
continuidade das gestões anteriores”, analisa o relator. 
E continua: "Nesse ponto, é preciso destacar que o exercício da 
função pública não se confunde com a manifestação do pensamento 
político. Aos detentores de mandato eletivo, como, de resto, a todos 
os cidadãos, é lícito expressar opinião política, o que abrange a 
preferência eleitoral por determinado candidato, parente seu ou não, 
que identifiquem como apto a dar continuidade às realizações 
daqueles. Impensável, em contexto democrático, extrair qualquer 
abusividade de ato dessa natureza".  
 
Quanto às verbas e obras públicas mencionadas, o juiz Flávio 
ressalta que “decerto é clara a finalidade de inspirar a noção de 
continuidade do trabalho na hipótese de eleição dos recorrentes. 
Mais uma vez, está-se diante de pretensão normal de qualquer 
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campanha eleitoral apoiada pela situação. Não se trata de ‘criação 
de estado mental de erro’, mas, sim, de retórica própria do jogo 
político”. 
E finalizou: “Constata-se que o material examinado não constitui, sob 
qualquer ângulo, resultado de abuso de autoridade, o qual decorreria 
da destinação de publicidade institucional para favorecimento dos 
recorrentes. As autoridades públicas compareceram, apenas, com 
depoimentos em favor da candidatura de sua preferência, 
estampados em impresso que foi integralmente produzido à 
expensas da coligação a que pertencem os candidatos recorrentes”. 
O prefeito eleito de Ibirité, Antônio Pinheiro Neto, obteve 33.065 
votos (43,71%). 
Das 10 sentenças de primeiro grau, que pedem a cassação do 
registro do prefeito eleito Antônio Pinheiro Neto, três já foram 
julgadas pela Corte Eleitoral mineira (em uma, os juízes reverteram a 
cassação, e em dois processos, por maioria, o Tribunal decidiu pela 
extinção sem resolução do mérito. Outras sete representações – que 
também pedem a cassação do registro, multa e declaração de 
inelegibilidade de Pinheirinho, por suposto abuso de poder político e 
de autoridade e conduta vedada (distribuição de jornal informativo de 
campanha com veiculação de obras realizadas na atual gestão e em 
gestões anteriores), ainda estão em tramitação no TRE-MG. 
Processo relacionado: RE 43939 (TER-MG 07/12/12) 

 

 2- Reportagem de jornal sobre pesquisas realizadas no município: 

 

Antônio Pinheiro Neto, o Pinheirinho (PP), lidera a disputa pela 
Prefeitura de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. O 
pepista, filho do deputado federal e ex-prefeito Toninho Pinheiro (PP), 
tem margem superior a 20 pontos sobre o principal adversário, Paulo 
Telles (PMDB), segundo pesquisa DataTempo/CP2 realizada na 
cidade no fim de agosto. 
 
Pinheirinho está na frente com 39,8% das intenções de voto, diante de 
17,8% do peemedebista. Ricardo Bernadão (PT) é o terceiro e último 
concorrente e aparece com 9,8%. 
 
Apesar da boa vantagem do representante do PP, o número de 
eleitores indecisos ainda é alto. Dos entrevistados, 25,1% declararam 
não saber quem irão escolher em 7 de outubro. Enquanto 4 % 
prometem votar em branco ou nulo, outros 3,5% não optariam por 
ninguém. 
 
A consulta espontânea, na qual a lista dos concorrentes não é 
apresentada, confirma a permanência da indecisão entre os 
ibiriteenses. Quase a metade, espontaneamente, não sabe apontar em 
quem vai votar. Dentre os candidatos, porém, Pinheirinho também é o 
líder, mencionado por 28,8%. Telles obtém 12,0%, seguido de 
Bernadão, com 8,5%. Intenções em branco e nulas somam 2,5%, e 
1,2% disse que não pretende escolher ninguém. 
 
Em análise aos nomes dos concorrentes, os entrevistados 
demonstram não ter rejeição especial por um deles. A maior parte 
(32,2%) afirma que poderia votar em qualquer um. Por outro lado, o 
representante do PMDB é rejeitado por 20,5%. O candidato do PP não 
receberia os votos de 16,5%, em empate técnico - considerando a 
margem de erro de 4,9 pontos para mais ou para menos - com o 
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petista, cuja candidatura é rejeitada por 15,8%. 
 
A população de Ibirité, segundo o levantamento, demonstra estar 
dividida entre a permanência do modelo de gestão da cidade e a 
mudança. Também nesse caso, há um empate técnico. Preferem votar 
na continuidade 41,3% das pessoas consultadas contra 44,8% que 
apostam na oposição. 
 
A pesquisa revelou ainda que os petistas Lula e Dilma Rousseff são os 
cabos eleitorais mais fortes na disputa municipal. Segundo o 
DataTempo/CP2, 37,3% disseram que a vontade de votar em um 
candidato aumenta se ele for apoiado pelo ex-presidente, e 32,5%, no 
caso da atual presidente (O Tempo, 03/09/12). 

 


