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JANAÃšBA (por Oliveira JÃºnior) â€“ A campanha eleitoral na regiÃ£o da Serra Geral de Minas apresenta algumas
particularidades neste ano. Pelo menos 39 candidatos a prefeito foram registrados nos 16 municÃ-pios que compÃµem
essa regiÃ£o que tem JanaÃºba como cidade pÃ³lo. O JORNAL DA SERRA GERAL apurou em um municÃ-pio hÃ¡ apenas
um candidato ao cargo de prefeito e em pelo menos nove municÃ-pios haverÃ¡ novidades com relaÃ§Ã£o aos futuros
administradores pÃºblicos municipais.

Porteirinha Ã© a localidade com o maior nÃºmero de postulante Ã funÃ§Ã£o de prefeito. SÃ£o quatro candidatos a prefeito.
Em cinco municÃ-pios ocorrem trÃªs candidatos a prefeito. Essa situaÃ§Ã£o Ã© verificada em JanaÃºba, Matias Cardoso,
CapitÃ£o EnÃ©as, Mato Verde e em JaÃ-ba, onde a JustiÃ§a terÃ¡ que decidir o futuro de um candidato a vice-prefeito que
tem o nome em duas chapas distintas, ou seja, Ã© candidato a vice de dois candidatos a prefeito.

O detalhe nessas candidaturas Ã© que no municÃ-pio de Gameleiras nÃ£o terÃ¡ disputa na eleiÃ§Ã£o majoritÃ¡ria. O SERRA
GERAL apurou que apenas o atual vice-prefeito Valdir Rodrigues de Oliveira registrou candidatura a prefeito de
Gameleiras. Isso quer dizer que a chapa Valdir Rodrigues com Deraldino JosÃ© de Oliveira de vice serÃ¡ de consenso e
precisarÃ¡ de 50% mais um voto para se eleger.

Sete prefeitos tentam a reeleiÃ§Ã£o na regiÃ£o da Serra Geral. Os prefeitos que tentam renovar o mandato sÃ£o Juraci
Freire (Porteirinha), Sildete AraÃºjo, Detim (JaÃ-ba), HÃ©lio Pinheiro JÃºnior (Catuti), JosÃ© Benedito Nunes (JanaÃºba),
Beatriz Fagundes (Mato Verde) e Edivan Roberto Alves Cardoso (Mamonas).

De acordo com levantamento do SERRA GERAL, oito ex-prefeitos sÃ£o candidatos Ã chefia da prefeitura em sete
municÃ-pios da regiÃ£o da Serra Geral. Isso ocorre em JanaÃºba com o ex-prefeito Ivonei Abade Brito; Ailton Neres de
Santana, de Mamonas; JosÃ© AntÃ´nio Barbosa (Zinga), de Catuti; Wellington Campos, de JaÃ-ba; LÃºcio Balieiro, de
Espinosa; JosÃ© Givaldro LeÃ£o (Baiano), de Mato Verde; e JosÃ© Edvaldo Antunes e Paulo Dias, ambos de Monte Azul.

Mesmo faltando dois meses e meio para a votaÃ§Ã£o, jÃ¡ Ã© definido que em nove municÃ-pios da regiÃ£o Serra Geral de
Minas acontecerÃ¡ a renovaÃ§Ã£o de prefeito. Essa situaÃ§Ã£o ocorre porque neste momento nenhum candidato a
prefeito dessas localidades exerce a chefia do executivo municipal. Matias Cardoso, VerdelÃ¢ndia, Nova Porteirinha,
CapitÃ£o EnÃ©as, Riacho dos Machados, Gameleiras, SerranÃ³polis de Minas, Monte Azul e Espinosa que terÃ£o novo
prefeito a partir de janeiro de 2013.
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