
PARTIDOS DISPUTAM O BÔNUS DA VITÓRIA

contabilidade das umas. A sorte é
que, na matemática política, os nú-
meros, por si só, não dizem tudo.
Sempre existe uma variável que, sob
determinado ângulo, favorece algum
partido e, baseando-se nessa leitu-
ra, é sempre possível descobrir um
resultado que, de uma forma ou de
outra, beneficie um deles.

Na prova dos noves, no entan-
to, há quem se arrisque a apontar
um vencedor. Em Minas, o PMDB
seria o vitorioso do pleito de 2000.
O partido ampliou seu domínio no
Executivo municipal, passando a
comandar 232 prefeituras, 27 a mais
que em 1996. Com o crescimento
de 13,2%, o partido mantém a posi-
ção de líder no controle do Execu-
tivo municipal. Mesmo conquistan-
do menos vagas nas câmaras muni-
cipais, o PMDB fez o maior núme-
ro de vereadores, elegendo 1.792
candidatos e reafirmando sua lide-
rança no cenário político do Estado.

Ele representa hoje 24% do elei-
torado mineiro, contra os 23% al-
cançados em 1996. Em pelõ menos
três regiões do Estado, o PMDB con-
seguiu reunir sob a sua sigla uma
maioria expressiva de eleitores. No
Triângulo Mineiro, uma das regiões
mais ricas de Minas, .0 partido con-
quistou, em 17 prefeituras, mais da
metade dos eleitores da região, re-
presentados por 55,5% dos votos.
Na Região Centro-Oeste, uma das
que mais crescem no Estado, 43,2%
do eleitorado ajudou a eleger 18
prefeitos do partido e, na Zona da
Mata, uma das mais populosas, o
PMDB reuniu, em 42 prefeituras,
43% dos eleitores. Só na Região
do Alto Paranaíba, o PMDB per-
deu espaço, reduzindo seu
patrimônio político de oito para cin-
co prefeituras.

Entre os municípios que levam
a bandeira do Partido do Movimen-
to Democrático Brasileiro, estão ci-
dades como as de Juiz de Fora,
Uberlândia, Divinópolis, Sete La-
goas, Teófilo Otoni, Barbacena,
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enos de 14 horas
depois de inicia-
da a apuração dos
quase 13 milhões
de votos dos elei-

tores mineiros, o Tribunal Regional
EleitoraVSeçãoMinas Gerais CTRElMG)
divulgava o resultado da votação nos
853 municípios do Estado. Cinqüenta
minutos depois de fechadas as ur-
nas, três municípios - Pratápolis,
Paracatu e ltapagipe - já conheciam
o nome dos seus prefeitos e verea-
dores eleitos.

Na maioria dos outros municí-
pios, não foram necessárias mais de
sete horas para se obter essa infor-
mação e a totalização dos votos no
Estado só não foi mais rápida por-
que houve, pelo menos, dois gran-
des atrasos: em Uberaba, que fe-
chou às 5 horas do dia seguinte, e
em Cônego Marinho, que encerrou
a apuração às 6h40 do dia 2 de ou-
tubro.

Com a mesma rapidez com que
os votos foram processados, os par-
tidos e analistas políticos imediata-
mente se debruçaram sobre a fria

Prefeitos de Minas Gerais

Partido Eleitos % % Eleitorado do Estado
1996 2000 Variação 1996 2000

PMDB 205 232 f +13,17 \",., 23,17 24,13
PFL 162 152 -6,17 13,91 16,51
PSB 6 14 +133,33 13,47 14,48
PSDB 209 137 -34,44 18,63 11,49
PT 30 34 +13,33 6,19 6,67
PTB I 64 73 +14,06 6,14 6,55
PPB 54 49 -9,25 7,15 5,68
PL 43 61 +41,86 3,13 5,34
PDT 43 38 " -11,62 3,16 2,51
PPS 3 22 +633,33 0,59 2,10
~PSDi 12 r 18 . •••••+50,00 1,02 1,93;..'
PSC 12 6 -50,00 1,78 1,10
PMN 2 7 +250,00 0,15 0,84
PHS 1 3 +200,00 0,34 0,23
PRP 4 3 -25,00 0,80 0,18
PV 1 1 0,16 0,16
PTN O 1 0,04
PSL 1 1 0,03 0,03
PSDC 1 1 , 0,18 0,02

i:onte: Área de Informática da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

OUt-dez/2000out -de:zJ2000

Patrícia Duarte
Jornalista da Alemg

ELEiÇÕES 2000

A contabilidade das urnas não diz tudo sobre a equação política que se desenha
após um a.mplo processo eleitora/, envolvendo, nos 853 m.unicípios mineiro~,.

72.259.469 eleitores, mas é uma primeira variável a ser analIsada para redefinir a
.' posição das forças partidárias no mapa político do Estado
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Partido Mun icípios onde tem candidato'a prefeito Sem candidato a prefeito
Legenda Nom inais % Prefefto % dos Legenda Nom inais % legenda

Legenda votos de
Prefeito
transf. PI
Legenda

t',p MOS!'iI;;;1;";\;221\:336 !;1WE967:5 33 . t$);I,1 &-F62 4;¥';W2:341':026 19:131\ '\!;íi332 ;'404 i'f!' Oi""

PFL 129.243 587. 133 18,04 1 .524.446 6,38 24.397 448.620 5,1 6
Yi$PSD <39.590 ;,ii!í!P466;228 fil23,04.' .!{i1'!457/i94 "7.1;!1!!;(,"iel7 ;7;6 'oi li26:1'73 i\;,461 ;619 I(ii .:+5;37

PPS 65.61 9 240.087 21 ,46 71 2.956 6,64 25.877 340.240 7,07

"POTE;;I iiiw. 21.975 ;,~.. J83.086 ,;c.20;92: 111\'+,;,230;407' Ir,,(. )15,85 }Ii; 43.1 28 I......" :751 ..1. 9;28

PSL 1.587 6.333 20,04 24.304 5,54 2.535 66.650 3,66

Itl.PSO~ ••' }jiiJ 4:187 v55.714 ;11.1\20;30 ri 182.52t; .•....•...........

6,40 ';"11 .636 I••ii 258:464 I... ,...)) .•.......4,3.1;

PRP 4. 150 2.401 63,35 31 .320 12,69 1.900 26.259 6,75
1{55:448 .•)1246:140Tllt;r;;;:,18,3g: '0;634:812 <1<1" (j';@i28;792" ri!il46 :3':93 9 ..

I•.UY%I"';1

PT 84.344 340.039 19,87 852.051 4,42 43.294 31 5.1 76 12,08

+1;'14"7:510 !i@iii1.7.... 1;22.455 ¥iii.453:90"7
Ti Ti

1.,.;"" ...:;.•• .-;. ,(32.289 ..,
PPS 17.577 93.082 15,88 225.852 6,00 17.289 400.220 4, 14

'.1;11; PMwKy f ..•.i!.4:727 16' 95 li4'188;427 I()'.,..i

PSB 75.281 159.51 2 32,06 751 .1 16 9,32 8.494 256.1 79 3,21
,:(;;1,12;58

.,....
3.744 ir,102:750 li( ••i ...1 .371 t;K9:530 .

PHS 3.092 8.088 27,66 42.627 6,41 3.287 74.045 4,25

,'PP,Tdo,S ..... 62
.... ,.. :;..,••..•3;36 •. L; 1'.12;192I ••••..•

PTN 439 3.1 12 12,36 5.760 5,82 3.461 103.88 1 3,22
11\119,59\ .i206:482 ........... '.- '".+;;i;;pSC 5.083 •• 20.870

PC do B 14 238 5,56 120 0,00 2.562 43.951 5,51
ii{;PSOC 42 +.,.•.."2.2 o4" ), 162;384 )i" ;j ;41;;,..

PRTB 2.1 73 59.1 95 3,54 15.51 4 0,59 1.51 6 43. 119 3,40

li..;II;PST ..•.•..xtt3.094 ."..•..,. ',i;'liitH3.323I ii;ij\;i1i94..334 ,,,!
467

PAN 351 1.547 18,49 3.221 5,59 4.076 36.955 9,93
li!VipGT o •....(0;00 .' '887' )}ti' (., ••••, .•

P RONA 300 129 69,93 3.1 74 9 ,04 1.188 11 .874 9, 1o
660 cri 2;739 I'imw;, 9;42 .,,::/,124'. ::.'\"/;';17;61 ..•.liN'i};i570' I(N .....;115!4 61 '.'" ,'A <PRN

PSTU 5.088 3.71 2 57,82 25.528 1,1 4 1.948 1.507 56,38

PCB o o . 0,00 'ii!'i o !iç" 0,00 hl' 866 ii .;i2.251 ,'.ii;; 27; 78

PCO 450 2.448 15,53 1 .584 20,77 11 222 4,72

Fonte: Área de Informática da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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nho, isso porque foi quem melhor
representou o discurso da oposição,
de combate à política neoliberal do
governo central e à corrupção.

Com a legitimidade conferida
pelas urnas, Armando Costa traça
agora os novos passos do MDB para
fazer prevalecer suas diretrizes pe-
rante a direção do partido. "Vamos
nos reunir com os prefeitos eleitos
do PMDB para unificar o nosso dis-
curso e a nossa atuação no Estado
e, em maio do próximo ano, duran-
te as convenções regionais nos 27
Estados brasileiros, vamos trabalhar
para mudar o perfil e a conduta do
partido no cenário nacional, para
que ele atue de forma mais inde-
pendente e crítica ao governo fe-
deral".

O vice-presidente do Partido dos
Trabalhadores em Minas, Paulo
César Funghi, reconhece que o de-
sempenho regional do partido não
foi tão brilhante quanto a sua
performance nacional, mas também
não saiu debilitado das urnas. Em
2001, o partido vai administrar qua-
tro prefeituras a mais do que em

1,6 milhão de eleitores. Foram
123.515 votos a menos do que o
candidato eleito, Célio de Castro. "A
disputa ficou apertada - analisou
Mosconi - e o PSDB estava sozinho
na chapa". Ele citou a vitória do
deputado Ademir Lucas em Conta-
gem, berço político do vice-gover-
nador Newton Cardoso (PMDB),
como outro resultado importante
para o partido.

O presidente do PMDB em Mi-
nas, Armando Costa, não contesta
os argumentos do líder do PSDB no
Estado, mas está certo de que a vi-
tória do PMDB em Minas fortaleceu
a ala progressista do partido e deu
novo impulso ao Movimento Demo-
crático de Base (MDB), que abriga
os peemedebistas insatisfeitos com
a cúpula do partido alinhada ao go-
verno federal. O seu raciocínio é
cartesiano. A oposição venceu nos
principais centros do País, com o
PT liderando o avanço das esquer-
das na maioria dos Estados. Em Mi-
nas, no entanto, o PMDB, que con-
duziu Itamar Franco ao Palácio da
Liberdade, teve melhor desempe-

[e de Minas, só 16 mantiveram-se
fiéis.

Só no Alto Paranaíba, o partido
conseguiu manter o mesmo núme-
ro de prefeituras sob seu comando,
masem cidades menores que as seis
cootabilizadas em 1996, pois o seu
eleitorado na região caiu de 26,5%
para 11,7%. O PSDB perdeu tam-
bém 408 vagas nas câmaras muni-
cipais, mas ainda conseguiu man-
ter-se como a terceira maior força
política no Estado. "Nós elegemos
132 vice-prefeitos - argumentou
CarlosMosconi - e esse é um dado
importante, porque nossa opção,
neste pleito, foi a de fazer uma po-
líticade aliança no interior, abrindo
mão da cabeça de chapa, mas ga-
rantindo a nossa participação na dis-
puta. E, nessa política, fomos vito-
riosos".

Mosconi destaca ainda o bom
desempenho do deputado João Lei-
te,que disputou a Prefeitura de Belo
Horizonte, alcançando, no segundo
rumo, os votos de 45% dos eleito-
res da Capital, ou seja, 562.863 vo-
tos de um eleitorado que totaliza

out -dez/ZOOO

satisfatório, apesar de ter perdido
terreno em todas as regiões do Es-
tado, reduzindo para 34,4% o nú-
mero de prefeituras sob sua batuta.
Com esse desempenho, o partido
reduziu o seu eleitorado no Estado
de 18,6% em 1996 para 11,5%. Das
sete prefeituras que administrava no
Triângulo Mineiro, por exemplo,
restou apenas uma, que representa
exatamente 1% dos eleitores da re-
gião. Das 24 cidades que se alinha-
vam ao partido do presidente
Fernando Henrique Cardoso, na
Região do Rio Doce, apenas 12 con-
firmaram o seu voto e, das 26 que
fechavam com o partido do ex-go-
vernador Eduardo Azeredo, no Nor-

qual PMDB? Aquele que está sitia-
do na oposição ao governo federal
ou o que se alia ao nosso PSDB?"
Para o deputado, a pelformance do
PMDB pode ser explicada ainda
pelo peso do voto do Palácio da
Liberdade, decisivo nas disputas
eleitorais em Minas, e pela "hostili-
dade ferina" com que se lança o
governador Itamar Franco contra o
PSDB, partido que carrega sozinho
o desgaste do governo federal so-
frido nesta segunda edição do man-
dato FHC.

E, nessa condição, o deputado
Carlos Mosconi não vacila ao afir-
mar que o PSDB mineiro até que
apresentou um resultado bastante
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Pouso Alegre. ltuiutaha. Passos e
Muriaé, que. junta ..,. furmam um co-
légio eleitoral ~upl'ri()r ;l 1 milhão
de eleitort'~ t" gl'r:lm uma receita
anual de quase I{$ l)()() milhões. Em
27% das cidades que hoje estão sob
o comando do partido, o colégio
eleitoral é formado por, no mínimo,
10 mil pessoas. Nestas eleições, o
PMDB cresceu, principalmente, nas
cidades de médio e pequeno por-
tes, e não nos bolsões de pobreza.

É um desempenho impecável,
mas não inquestionável. O presiden-
te do PSDB em Minas, deputado
federal Carlos Mosconi, é quem dá
a alfinetada. "O PMDB foi o partido
mais bem votado em Minas. Mas
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Vereadores de Minas Gerais

bom resultado, vencendo em cida-
des importantes como Valadares e
Varginha e dividindo a vitória em
Belo Horizonte com o PSB. "Tive-
mos um papel muito importante na
reeleição de Célio de Castro e no
processo eleitoral como um todo,
ajudando a consolidar o avanço da
aliança de centro-esquerda no Esta-
do" - disse o presidente do PT em
Minas.

E essa é a prioridade do partido
para 2002. "Temos bons candidatos
para disputar no Estado, mas a nos-
sa prioridade é fortalecer a atuação
da frente de centro-esquerda, tanto
no âmbito regional quanto nacional
e, isso, para contrapor candidatos
de direita" - afirmou Funghi, justifi-
cando, dessa forma, as alianças que
o partido tem consumado nas últi-
mas eleições. "Sozinhos, não vamos
a lugar nenhum" - arrematou.

Esse é o quadro que está se de-
senhando para 2002, ainda que, no
Brasil, dificilmente, algum partido
vá assumir claramente a sua porção
de direita, como o Partido da Liber-
dade (FPO), do ultradireitista Jbrg
Haider, fez na Áustria. Aqui, o PSDB,
o PFL e, dependendo do andar da
carruagem, até o PMDB, que ves-
tem, com algumas nuances de cor,
a camisa do neoliberalismo, é que
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çar e consolidar sua posição no ce-
nário político estadual. Ele elegeu
14 prefeitos, oito a mais que em
1996. O conjunto dessas cidades
onde o partido saiu vitorioso repre-
senta 14,5% dos eleitores do Esta-
do, bem mais que os 6,6% conquis-
tados pelo PT. Ainda que 40% des-
sa parcela do eleitorado esteja con-
centrada na Capital, são mais de 1,1
milhão de eleitores espalhados pelo
interior do Estado.

O presidente do Partido dos Tra-
balhadores em Minas, Paulo César
Funghi, reconhece que o desempe-
nho do partido não correspondeu
às expectativas dos militantes e nem
da sua direção. "Prevíamos um cres-
cimento bem maior", admite, mas
ele discorda que as alianças tenham
prejudicado o partido. "O que acon-
teceu foi que, nas cidades onde dis-
putávamos a prefeitura, os outros
partidos se uniram numa grande ali-
ança anti-PT que acabou nos derro-
tando. Não percebemos isso a tem-
po de reverter esse quadro. Além
disso, tivemos problemas internos
em algumas localidades e perdemos
prefeituras importantes como as de
Betim, Paracatu e mais duas no Vale
do Aço" - analisou Funghi.

Mas ele está seguro de que, ain-
da assim, o partido conseguiu um

eleições da Capital e registraram,
respectivamente, 30.432 e 29.713
rotoS na legenda.

EmJuiz de Fora, a disputa ficou
concentrada entre os candidatos do
pFL e do PMDB, partidos que con-
quistaram, respectivamente, 35% e
33%dos votos válidos no primeiro
[urna. Eles também apresentaram
um total de votos na legenda dis-
crepante da média dos outros 22
partidos que disputavam as elei-
ções no município. Enquanto estes
receberam 597 votos, o PFL
contabilizou 10.234 e o PMDB,
i.433. O mesmo fenômeno acon-
teceu em Contagem com os dois
partidos que disputaram, no segun-
do turno, a prefeitura do municí-
pio. O PMDB, que obteve 34,7%
dos votos válidos, contou com
11.053 votos na legenda; o PSDB,
que teve 48,4% dos votos válidos,
alcançou 15.223 votos na legenda;
enquanto os outros 26 partidos ti-
veram, em média, 614.
Outra prova é o desempenho do

PSB e do seu aliado, o PT. Nas ci-
dades onde disputava a prefeitura,
o PT conseguiu, na legenda, 19,8%
dosvotos válidos e, onde não esta-
va na cabeça de chapa, essa parti-
cipação caiu para 12%. O PSB, ape-
ar de ser um partido ainda sem
grande projeção no Estado, tinha o
candidato mais forte e foi o vitorio-
Sona Capital, o maior colégio elei-
toral do Estado. Dessa forma, con-
eguiu acumular, na legenda, 32%
de seus votos válidos, consideran-
doos municípios onde disputava a
~refeitura, e um percentual bem
~ferior, de 3,2%, no conjunto das
Cidadesonde não tinha candidato.
Assim, o PSB ampliou a sua pre-

sença no Legislativo das principais
regiões do Estado em 224%, pas-
Sandode 78 para 253 candidatos
eleitos,sendo 63 só na Região Cen-
~al.Mas, justiça seja feita, esse cres-
clll1entonão pode ser explicado ex-
ClUSivamentepela distração do elei-
tOr p . 'd' OIS o partI o conseguiu avan-

oUt-deZ/2000

par mais cadeiras na câmara muni-
cipal.

De fato, o resultado das eleições
2000 confirma a existência desse
fenômeno. Em Belo Horizonte, os
dois partidos que disputavam a pre-
feitura e foram para o segundo tur-
no - PSB e PSDB - tiveram, no pri-
meiro turno, respectivamente,
43,5% e 31,3% dos votos válidos.
Nessa etapa, enquanto os demais
partidos, como PL, PDT, PPS, PSD,
PFL, PV e outros 19 tiveram, em
média, 1.800 votos na legenda, o
PSB computou 56.693 e o PSDB,
46.395, alterando, dessa forma, o
quociente eleitoral para vereador no
município. Esses números continu-
am espantosos, mesmo consideran-
do o resultado. do PT e do PMDB,
que tiveram forte influência nas

Partido Eleitos % Variação
1996 2000

PMDB 2012 1792 -10,93

i,i, ".PF[;,0 !ii 1824' 1509 -17,26
PSDB 1730 1322 -23,58
,£1 .."'.'" ';;771}Hi'iJ~;rBiNio;?! 857 'O, +11,15
PPB 642 663 +3,27

",..l;~)P [:{i '.,L.@ .i' <648" 640 -1,23
PDT 466 485 +4,07

,"'i" PT.", "
,... 333 ¥ 423 +27,02

PPS 50 353 +605,99

PSD 188 292 +55,31
PSB 78 253 +224,35

PSC 122 121 -0,81
PMN 65 115 +76,92
PHS 3 46 +1433,33

PV I 22 31 +40,90

PRP 40 27 I -32,49

PSL 13 27 +107,69

PST .15 24 +60,00
PTN 22 23 +4,54
PSDC 20 23 +14,99

PRTB O 17
PC do B 9 11 +22,22
PAN 4 6 +50,00

PRN O 2
PTdo B 4 2 -50,00

PSTU O 1
PRONA 2 1 -50,00

eleições. Com isso, o partido acaba
dividindo parte do seu sucesso e
vagas no Legislativo municipal, com
aliados nem tão famosos assim.

Nas eleições de 1996 e 1998,
esse fenômeno ficou evidente e foi
agora agravado no pleito de 2000
por uma característica da urna ele-
trônica que, contrariando a lógica
dos eleitores, apresentou, como pri-
meira opção de votação, os candi-
datos a vereador e, só depois, a
cédula para o cargo majoritário, na
Prefeitura Municipal. Muitos eleito-
res, sem perceber, digitaram, na
primeira tela, o número do partido
do seu candidato à prefeitura, trans-
formando o voto para vereador em
voto na legenda e, dessa forma,
ampliaram as chances do partido do
seu candidato à prefeitura de ocu-

Fonte: Área de Informática da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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1996, comandando, portanto, 34
municípios. Manteve a sua presen-
ça nas regiões ànde já atuava e, em
três delas, até ampliou a sua parti-
cipação. No Sul de Minas, o segun-
do maior PIE e a região que mais
cresce no Estado, o PT assumirá oito
prefeituras, cinco a mais do que em
1996, entre elas, as de Poços de
Caldas, Varginha e Andradas.

Na Região do Rio Doce, o PT
recebeu o apoio de 37% do eleito-
rado e conseguiu conquistar oito
prefeituras, duas a mais que no úl-
timo pleito, incluindo o Município
de Governador Valadares, um colé-
gio eleitoral importante para o par-
tido. Paulo César Funghi contabiliza
ainda, nos créditos do partido, os
25 vice-prefeitos que elegeu em
coligação com outros partidos e a
vitória de 70 outros candidatos que
tiveram o apoio do PT em suas ci-
dades. Entre os vices do PT, está o
secretário da Fazenda da Prefeitura
de Belo Horizonte dos últimos oito
ar:os, Fernando Pimentel, que com-
põs a chapa com Célio de Castro na
disputa pela reeleição.

O partido ampliou também, em
27%, sua base no Legislativo muni-
cipal, passando de 333 para 423
vereadores eleitos. Nas Regiões
Central e Sul de Minas, esse cresci-
mento foi de 50%, representando
mais 42 cadeiras, além das 84 que
o PT já ocupava. Na Região Centro-
Oeste, o partido mais que dobrou a
sua participação, elegendo 21 ve-
readores. O PT só encolheu na Re-
gião do Alto Paranaíba, perdendo
três das 11 vagas que detinha.

Com esse resultado, não se pode
dizer que o partido tenha feito um
papel feio nas eleições, mas ficou,
sem dúvida, aquém da expectativa
alimentada pela própria direção do
partido. Há um entendimento, des-
de as eleições de 1996, de que o
desempenho contido do PT nas ur-
nas, bem abaixo do crescimento
político da sigla, é conseqüência das
alianças que abraça para disputar as
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continuam bem posicionados no ta-
buleiro político do Estado. O PPB
encerrou sua participação no pleito
de 2000 com 49 prefeituras, que re-
presentam 5,68% dos eleitores do
Estado, e o PDT conservou 38 mu-
nicípios sob o seu domínio, entre
eles, a cidade histórica de Ouro Pre-
to, Patrimônio da Humanidade.

Esse é o placar das umas. Como
cada partido ou cada eleitor vai in-
terpretar esses resultados é o que,
no frigir dos ovos, definirá o ranking
dos vitoriosos. Mais do que isso,
para traçar o cenário de 2002, será
fundamental resolver um problema
qualitativo, como chama atenção o
jornalista, Raimundo Rodrigues
Pereira em artigo divulgado no
site da Oficina de Notícias
(www.oficinainforma.com.br ).

"Para dizer quem ganhou as elei-
ções - escreveu o jornalista -, quan-
do se parte da avaliação global de
que houve uma disputa entre dois
blocos, diria o conselheiro Acácio
que é preciso resolver dois proble-
mas: o qualitativo e o quantitativo -
é preciso classificar quem está num
bloco e quem está no outro e, de-
pois, somar os votos de cada blo-
co". É preciso, então, definir quem
é oposição e quem é situação para
medir o poder de fogo de cada um
dos dois grupos que estarão se en-
frentando em 2002. •

anos. O PSD vai administrar 18 pre-
feituras, entre elas, Itabira e Ibirité.
O partido registrou um crescimen-
to de 50% em relação a 1996.

O Partido da Mobilização Nacio-
nal (PMN), que teve um crescimen-
to de 250%, estará presente em sete
municípios, seis a mais do que em
1996, e vai administrar cidades como
Matozinhos e Rio Acima, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, e
Alfenas. o Partido Humanista da So-
lidariedade, que, em 1996, conse-
guiu fazer uma única prefeitura, vai ..
agora comandar Três Marias,
Itaverava e Ibiaí.

O PDT e o PPB, mesmo perden-
do algumas peças no meio do jogo,

paraíba e Carandaí. Nas câmaras
municipais, o PPS aumentou o seu
patrimônio em 605%, elegendo 353
rereadores, contra os 50 vitoriosos
elll 1996.

O PTB, que, em 1996, ocupava
64 prefeituras em Minas, apresen-
[OU maior vitalidade nas eleições de
2000, crescendo 14%. O partido vai
administrar agora 73 municípios,
como Patos de Minas, João
~Ionlevade, Unaí, Viçosa, Frutal,
Caeté e Patrocínio. Apesar de ter
perdido espaço na Região Central,
é nela que o partido concentra o
maior número de prefeitos eleitos
(11). Nas Regiões do Rio Doce e
doAlto Paranaíba, o PTB melhorou
a sua posição e vai administrar 14
prefeituras. No Legislativo munici-
pal,o partido ampliou a sua partici-
pação em 11%, elegendo 857 ve-
readores. O PTB vai representar
6,5% dos eleitores mineiros.

O PL, o PSD, o PMN e mesmo o
aréentão ilustre desconhecido PHS
tiveram um percentual expressivo
de crescimento nas disputas de
2000. O PL fez 61 prefeituras, o
que corresponde a um crescimen-
lO de 42% e vai representar 5,3%
do eleitorado mineiro. O Municí-
pio de Betim, com 162.490 eleito-
res, vai ser, com certeza, a vitrine
do partido nos próximos quatro

colégio eleitoral superior a 10 mil tos de Nova Lima e Santa Luzia. "O
eleitores. O seu máior crescimento aumento da participação do PFL na
foi na Região do Rio Doce, onde RMBH é um importante marco para
vai assumir 22 prefeituras, mas é o partido, que, até então, não tinha
no Norte de Minas, onde vai admi- um papel significativo no principal
nistrar 21 cidades, que está o seu centro urbano do Estado".
melhor resultado, atraindo 40,3% dos Outro município no qual o par-
eleitores da região. tido teve um desempenho desta-

O presidente do PFL mineiro, cado foi Coronel Fabriciano, onde
empresário Clésio Andrade, em nota derrotou o atual prefeito do PT,
distribuída à imprensa, logo depois rompendo o domínio petista no Vale
das eleições, enumerava ainda ou- do Aço. Montes Claros, Diamantina,
tras batalhas vencidas pelo partido: Cataguases e Santa Rita do Sapucaí
"... o PFL elegeu mais 149 vice-pre- são outros municípios que irão ves-
feitos, sendo 66 com outras legen- tir a camisa do PFL a partir de 200l.
das e 83 encabeçadas por prefeitos Com esse resultado, Clésio Andrade
do PFL e de mais 110 coligações manda o seu recado: "... consegui-
vitoriosas. É uma grande vitória se mos nos organizar e mostrar a for-
comparada ao atual quadro de pu 1- ça de um partido inovador e não
verização partidária". podemos abrir mão do lançamento

Com relação ao número de ve- de candidaturas próprias ao Gover-
readores, o partido repetiu igual no de Minas Gerais e ao Senado".
desempenho, destacando-se como Se sairá vitorioso, é outra histó-
o segundo mais votado e elegendo ria que só as umas poderão revelar,
1.509 vereadores. Na Região Me- mas, num ponto, o presidente do
tropolitana de Belo Horizonte, o PFL PFL está correto. O mapa político
aumentou em 40% o número de de Minas Gerais, depois das elei-
prefeitos, passando de cinco para ções municipais de 2000, está sal-
sete eleitos, conforme destaca nota picado de cores, indicando que os
do partido. Clésio Andrade cita, en- 18 partidos que disputaram este plei-
tre essas vitórias, a de Ribeirão das to conseguiram ocupar espaço em
Neves e a da reeleição dos prefei- todas as regiões do Estado. Com

'. ex~eção do Triângulo Mineiro, onde
o PMDB conseguiu uma posição
hegemônica, nas demais regiões, o
comando das prefeituras está divi-
dido, no mínimo, entre dez parti-
dos. Só no Noroeste de Minas, o
poder municipal foi repartido entre
seis agremiações: PMDB (5 prefei-
turas), PSDB (4), PPB (3), PFL (3),
PTB (2), PPS (2).

Essa dispersão pode ser, em par-
te, explicada pelo crescimento dos
pequenos partidos no interior. O
PPS de Ciro Gomes, por exemplo,
foi campeão, registrando uma va-
riação do número de prefeituras sob
seu comando, em relação a 1996,
de 633%. As três prefeituras que
estavam sob seu controle naquele
ano passarão, em janeiro de 2001,
para 22, entre elas, Ubá, Além
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deverão ser, com toda certeza, o
alvo predileto da oposição.

A briga promete ter grandes lan-
ces, pois o PFL já vem-se prepa-
rando para ela desde o primeiro dia
do segundo mandato de Fernando
Henrique Cardoso. Ainda que tenha
saído arranhado dessa preliminar
para 2002, o partido conhece bem
os bastidores do poder e a manha
das umas. No caso de Minas, o PFL
acumula mais um trunfo, que é o
de ter superado a média nacional
do partido, com uma melhor
performance na disputa regional. O
partido ultrapassou o PSDB e tor-
nou-se a:'segunda maior agremiação
política do Estado, fazendo 152 pre-
feituras, 6,7% a menos do que em
1996, mas que correspondem a
16,51% do eleitorado do Estado,
quase três pontos a mais em rela-
ção à situação anterior.

O partido ampliou a sua presen-
ça em cinco das dez regiões do Es-
tado (Mata, Norte de Minas, Triân-
gulo, Rio Doce e Central), diminuiu
em quatro outras e manteve o mes-
mo número de seis prefeituras sob
seu comando na Região do Alto
Paranaíba. Das cidades que estarão
sob seu comanclo. 31,')% têm um

http://www.oficinainforma.com.br
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