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ESTÁ CHEGANDO
A HORA DE
ESCOLHER
OS NOVOS
REPRESENTANTES
DAS CIDADES!
Conﬁra as novas
regras e o que é
permitido no dia
da votação PÁG. 05
Pesquisa aponta intenções
de votos espontâneos para
vereador em Lagoa da Prata
PÁG. 02

Em Lagoa da Prata, taxa de
desemprego está menor
desde o início da pandemia,
aﬁrma pesquisa
No entanto, o Jornal Cidade conversou com empresários do setor
de eventos e entretenimento que foram muito afetados neste período.
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Pesquisa aponta intenções de votos
espontâneos para vereadores em
Lagoa da Prata
Karine Pires

Pesquisa do Instituto Doxa encomendada pelo Jornal Cidade, aponta que parte dos eleitores
ainda não sabem em quem votar.

Às
vésperas
das
eleições municipais, o
Instituto Doxa realizou uma pesquisa
para saber qual a
intenção de votos
para os cargos de
vereadores em Lagoa
da Prata. Foi utilizado
um questionário com
420 entrevistas domiciliares
distribuídas
conforme as regiões
censitárias e posteriormente agrupadas
em quatro regiões. A
pesquisa
também
considera
informações como o sexo,
escolaridade e renda
conforme o Instituto
de Geograﬁa e Estatística (IBGE).
Dados da pesquisa
De acordo com Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Lagoa da Prata
possui 143 candidatos
para os cargos de
vereadores. Destes, o
candidato citado com
mais intenções de
votos espontâneo foi
o Adriano Moreira
(PSB) com 2,6% dos
votos, seguido por
Elias Motorista (MDB),
Jonathan
(PV),
Lalinho
Duzinho
(AVANTE) que apre-

sentam
1,7%
das
intenções de votos. Já
Pavio (PV), Gonino
(PSL), Juquinha (PL),
Marcos Guerra (Cidadania)
apresentam
1,2% e Soninha (MDB),
Toninho
da
Lage
(CIDADANIA), Ismael
Reis (CIDADANIA) e
Cida
Marcelino
(CIDADANIA)
apresentam 1%. A taxa que
corresponde
a
“Outros” que recebeu
20% dos votos, indica
que os eleitores escolheram um candidato
que não foi citado
pela
maioria
dos
entrevistados
na
pesquisa.
A candidatura de
Gonino tem causado
bastante alvoroço nas
redes sociais. Muitas
pessoas o apoiam e
estão fazendo campanha, no entanto,
muitas outras estão
preocupadas e questionam o deferimento da candidatura, já
que ele tem as faculdades mentais comprometidas. Conforme o TSE, a candidatura de Gonino segue
deferida e ele concorrerá
normalmente
nas eleições.
Ainda de acordo com

a pesquisa, os eleitores chegaram a citar
um candidato que
não está na disputa
eleitoral para o cargo,
mas sim na chapa
majoritária, que é o
caso do candidato a
vice-prefeito
Preto

Fale com a redação

(MDB) - juntamente
com Roberto Tuim
(MDB) que disputa o
cargo de prefeito da
cidade.
Outro fator apontado,
seria a quantidade de
votos nulos ou brancos, que corresponde

a uma taxa de 11,4%,
taxa maior em comparação a taxa de
intenção de votos
para os candidatos
citados. Por ﬁm, além
de 20% declararem
votos
em
outros
candidatos que não

foram citados pela
maioria.
50%
dos
eleitores não souberam responder ou
não responderam à
pesquisa do Instituto
Doxa.

DADOS DA
DIVULGAÇÃO DA
PESQUISA
Art. 10 Res 23600/19
I. Período de realização da coleta de
dados: 18 a 19/10/2020;
II. A margem de
erro:5,0%
III. O nível de conﬁança:95%
IV. O número de
entrevistas:400
V. O nome da entidade /empresa que realizou – Doxa Instituto de
Pesquisa CNPJ 01 269
029 0001 36 e quem
contratou – CR Comunicação Ltda CNPJ 13
591 966/0001 92
VI.
O número de
registro da pesquisa
TSE : MG 01936/2020
Data divulgação: Conforme consta no registro – 23/10/2020
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Eleições 2020: Conﬁra as novas regras
e o que é permitido no dia da votação
Karine Pires

para a cabine de
votação.

No próximo dia
15 de novembro, muitos
eleitores irão se deslocar para participar das
eleições municipais de
2020. Para reforçar as
regras, o Jornal Cidade
fez um levantamento
das normas e deveres
divulgados pelo
Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) para
eleitores, candidatos,
partidos e coligações
que devem ser cumpridos no dia da votação.

Conforme a legislação
vigente, os candidatos
estão permitidos a
darem manutenção na
propaganda eleitoral,
desde que, ela tenha
sido divulgada antes do
dia da eleição. Durante
os trabalhos de votação, os ﬁscais partidários devem usar crachás
que constem somente
o nome e a sigla do
partido ou da coligação
que participam.

O que é permitido

O que é proibido

O eleitor pode
se manifestar desde
que seja de forma
silenciosa e que seja
uma manifestação
individual. Caso seja
necessário, o eleitor
pode levar uma “cola”
com os números dos
candidatos escolhidos

É proibido a
divulgação de qualquer tipo de propaganda, seja on-line ou
impressa, de som ou
boca de urna. Até o
término do horário de
votação, com ou sem
utilização de veículos, é
proibida a aglomera-

ção de pessoas portando vestuário padronizado ou instrumentos
de propaganda;
caracterização de
manifestação coletiva;
a b o r d a g e m , a l i c i amento, utilização de
métodos de convencimento e distribuição
de camisetas.
É proibido
também o derrame de
materiais impressos no
local da votação ou
próximo a ele, mesmo
que seja realizado na
véspera da eleição;
s a n t i n h o s e o u t ro s
impressos no local de
votação ou nas vias
próximas, ainda que
realizado na véspera
da eleição. Outras
formas de promoção
de campanha podem
ser mantidas, desde
que sejam publicadas
anteriormente.

Em relação aos
servidores da Justiça
Eleitoral, mesários e
escrutinadores, é
proibido o uso de
roupas ou objetos que
contenham qualquer
propaganda política
dentro das seções
eleitorais e juntas
apuradoras. Em caso
de descumprimento,
algumas condutas
podem ser consideradas crime eleitoral. O
uso de máscara foi
instituído no Plano de
Segurança Sanitária
para as Eleições
Municipais de 2020.
Todas as regras eleitorais estão publicadas
no site do TSE e podem
ser acessadas na
íntegra no site
www.tse.jus.br.
Novas regras de
destinação e totalização de votos

A partir deste
ano, a divulgação irá
incluir também os
votos nos candidatos
indeferidos com
re c u r s o, n a q u a l , a
situação ainda pode
s e r a l te r a d a . E s s e s
votos são chamados de
“anulados sub judice”.
Haverá uma marcação
para ressaltar que os
votos destinados ao
candidato ainda não
são considerados
válidos.
Os votos dos
candidatos indeferidos
sub judice nã o sã o
contabilizados no
resultado geral, pois os
votos só são considerados neste caso, apenas
com êxito no recurso.
Os votos para candidatos que estiverem com
recurso indeferido
deﬁnitivamente no dia
da votação, são anula-

dos e não são contabilizados.
Denúncias
No dia da
votação, os juízes
eleitorais e os presidentes de seção
exercem poder de
polícia, portanto
podem tomar providências necessárias
para coibir qualquer
tipo de irregularidade,
além de inibir possíveis
condutas consideradas criminosas no
processo eleitoral
vindas de eleitores e
c a n d i d a to s . O u t ra s
denúncias e crimes
eleitorais, podem ser
feitas pelo aplicativo
Pa rd a l , c ri a d o p e l a
Justiça Eleitoral ou
podem ser encaminhadas para o
Ministério Público.
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Em Lagoa da Prata, taxa de
desemprego está menor desde o início
da pandemia, aﬁrma pesquisa
Embora a crise tenha deixado impactos a nível mundial, uma pesquisa realizada pelo Instituto Doxa aponta
que a cidade teve uma queda no desemprego em relação ao período que antecedeu à pandemia do novo coronavírus.

Karine Pires
A expressão
“novo normal” foi
aprendida e reproduzida durante os últimos
meses devido à pandemia da Covid-19. Com o
ﬁm do ano, é possível
ver com mais clareza
quais foram os impactos que a doença
causou neste ano de
2020, principalmente,
para empresas e
trabalhadores. O
Instituto Doxa realizou
uma pesquisa a pedido
do Jornal Cidade, a ﬁm
de saber qual o atual
cenário em Lagoa da
Prata neste sentido.
A metodologia
utilizada na pesquisa
traz 420 entrevistas
domiciliares através de
um formulário. O
questionário foi distribuído em quatro
regiões da cidade,
considerando escolarid a d e , s exo, i d a d e e
renda. De acordo com a
pesquisa, 39% da
população recebe de 2 a
5 salários-mínimos.
Embora a crise tenha
afetado social e economicamente a população, apenas 6% dos
entrevistados não estão
empregados. O desemprego antes da pandem i a c o r re s p o n d i a a
uma taxa de 59%,
atualmente, essa taxa
baixou para 41%.

período de pandemia
do Covid‐19. No entanto,
é necessário mais
reconhecimento e
novas medidas para
que quem vive de
entretenimento possa
trabalhar.

(Foto: Rafael Figueiredo / Arquivo Pessoal).

A reportagem
do Jornal Cidade
também conversou
com setores que
sof reram impactos
neste período e um dos
segmentos que mais
sentiu foi o de entretenimento e eventos.
A proprietária
do salão de festas e
buffet Divina Gula,
Solange Barbosa, conta
que sofreu com festas
adiadas e canceladas.
Além do prejuízo e da
instabilidade ﬁnanceira, fator que interfere
diretamente nos
salários dos funcionários.
“Foram vários
(os impactos), festas
adiadas e canceladas.
Clientes que pediram

Solange Barbosa recebendo o Prêmio
Destak Empresarial (Foto: Arquivo Pessoal).

resgate do valor pago,
foi um desaﬁo muito
grande continuar com
funcionários e folha de
pagamento sem
e n t ra d a s ” , l a m e n t a
Solange.
Para Rafael
Figueiredo, proprietário do pub “All Black”, o
setor em que atua foi o
mais afetado, pois não
faturou durante o
período em que ﬁcou
parado, apenas no ﬁm
do ano foram implementadas alternativas
que ﬁzessem com que
o setor pudesse operar.
“O setor de
entretenimento foi o
mais impactado da
crise porque não teve
re d u çã o d e fa t u ramento, pois ele teve o
faturamento zerado. É
uma situação trágica,
é um a situação de
longo prazo porque
ninguém sabe como
será os eventos. A
gente precisa de
protocolos, a gente
precisa que o governo
enxergue nosso setor”.
Na cidade,
Rafael lembra que, até
o momento, no último
mês teve a Lei Aldir
Blanc - criada com o
objetivo de promover
ações e fornecer uma
renda emergencial
para trabalhadores da
Cultura e manutenção
dos espaços culturais
brasileiros durante o

Para o fotógrafo, Lindomar Rodrigues,
a crise também foi
sentida, principalmente, porque sua área de
atuação é cobertura de
eventos, mas a estrutura da empresa ajudou a
enfrentá-la sem ter que
demitir algum funcionário. “Foi importante
contar com a estrutura
que conseguimos ao
longo de anos, assim,
conseguimos honrar
compromissos, não
tivemos que demitir e
estamos esperando um
2021 bastante promissor “.

motor para as pessoas
que trabalham com
entretenimento e
eventos. Solange conta
que durante o período
conseguiu desenvolver
novos produtos para
suprir os danos causados pelo novo coronavírus. “Foi também um
período para desenvolver novos produtos...
Lançamos o ovo de

Mas em um
período tão “incerto”, a
reinvenção tem sido o

Páscoa Divina Gula,
p r o j e to e s s e m u i to
antigo, e faltava
apenas a fase prática
q u e fo i u m g ra n d e
sucesso. Produzimos
mais de 1 mil unidades
em 15 dias, tudo feito
manualmente, apenas
três funcionários: eu,
meu esposo Gilberto e
o André.”

(Foto: Lindomar Rodrigues / Arquivo Pessoal).
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Sicoob Crediprata fortalece
o Outubro Rosa e Novembro Azul
com ações especiais
PUBLIEDITORIAL

dade da prevenção e diagnóstico
do câncer de próstata.

O outubro Rosa é um
movimento internacional que
acontece durante todo o mês de
outubro com o objetivo de promover a conscientização da prevenção
e do diagnóstico precoce do câncer
de mama.

O Sicoob Crediprata, por
acreditar na importância do
Outubro Rosa e Novembro Azul e os
resultados que têm alcançado,
inclui anualmente no seu planejamento ações de relacionamento
para fortalecer os dois movimentos.

Com início na década de
90, nos Estados Unidos, no Brasil, o
primeiro sinal do envolvimento
com a campanha se deu em
outubro de 2002, quando o
Obelisco do Ibirapuera, em São
Paulo, foi iluminado com luzes cor
de rosa.

Desta forma, são realizadas
palestras, distribuição de brindes
alusivos e folhetos explicativos e a
sinalização de suas agências em
Lagoa da Prata, Moema, Japaraiba e
Esteios para reforçar junto a seus
cooperados e familiares a importância dos movimentos.

De lá para cá, se espalhou
por todos os estados brasileiros
numa onda virtuosa, ações que
reforçam e fortalecem a cada dia o
Outubro Rosa.

Pensando na proteção dos
seus cooperados e familiares, foram
planejadas ações especiais para o
produto seguro. No mês de outubro, a cada simulação realizada foi
entregue um copo alusivo ao
Outubro Rosa com a #eumecuido

Por outro lado, para
conscientização em prol da saúde
do homem, foi criado o Novembro
Azul, com foco principal da necessi-

Foi realizada a Semana Supera,
dedicada totalmente a oferta do

seguro de vida. A cada cotação o
cliente ganhou um copo e quando
fechou o seguro, o prêmio foi em
dobro, pois estourava um balão e
ganhava outro brinde na hora.

anos, e, apesar dos seguros não
cobrirem pandemia, por liberalidade, o Sicoob Seguradora irá cobrir
sinistro por morte em decorrência
da COVID-19, concluiu Michele.

O Seguro Mulher foi o mais
procurado neste mês de outubro
por suas características especiais e
coberturas diferenciadas.

Para o mês em que se
comemora o Novembro Azul,
outras ações estão no radar e o foco
será o Seguro de Vida Individual.

A gerente de Negócios do Sicoob
Crediprata, Michele Farnese
relata o porquê do sucesso do
produto:

Ideal para proteger ﬁnanceiramente o segurado e sua
família o Seguro de Vida Individual
do Sicoob Seguradora garante o
pagamento de uma indenização
na ocorrência de morte, morte
acidental, invalidez permanente
total ou parcial por acidente,
doenças graves e assistência
funeral, conforme a cobertura
contratada.

“O Seguro Vida Mulher do Sicoob
Seguradora foi desenvolvido para
atender ao público feminino de
forma exclusiva e personalizada,
protegendo a segurada e sua
família, garantindo o pagamento
de uma indenização na ocorrência
de morte, morte acidental, invalidez permanente total e/ou parcial
por acidente, doenças graves e
assistência funeral, conforme a
cobertura contratada”. O seguro
Vida Mulh er é direciona do a
mulheres com idade entre 16 e 65

Para saber mais informações basta
ligar ou procurar uma das agências
do Sicoob Crediprata em Lagoa da
Pr a t a , M o e m a , J a p a r a í b a o u
Esteios.

