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Justiça Eleitoral de Barreiras define ordem 
e tempo no horário eleitoral em rádio e TV

Eleições 2016: conheça os candidatos das 
cidades que compõem o Oeste da Bahia

Propaganda política vai durar 35 dias, de 26 de 
agosto a 29 de setembro. Candidatos a vereador só 
aparecerão em inserções durante a programação

Por ana Cedro

A 
Justiça Eleitoral de 
Barreiras definiu quais 
as diretrizes do horário 
eleitoral gratuito das 

eleições municipais. As três 
coligações que concorrem ao 
pleito no município, ficaram 
sabendo quanto tempo terão 
para a propaganda, que será 
veiculada no rádio e na TV.

A propaganda vai durar 35 
dias - de 26 de agosto a 29 de 
setembro. Ela irá ao ar duas ve-
zes por dia, terá duração de dez 
minutos e será exclusiva para 
os candidatos a prefeito. Na 
televisão, ocorrerá das 13h às 
13h10 e das 20h30 às 20h40. 
Já nas emissoras de rádio, ela 
será veiculada das 7h às 7h10 
e das 12h às 12h10. A ordem 
das entradas foi sorteada.

No sorteio  a coligação: 

Terminou dia 15 de agos-
to, o prazo para envio ao 
Cartório Eleitoral dos pe-
didos de registro de can-

didatos a prefeito, vice-prefei-
to e vereador para as Eleições 
Municipais 2016, que aconte-
cem no dia 2 de outubro, em 
primeiro turno.

Agora, cabe aos juízes elei-
torais julgarem os pedidos, 
podendo deferir ou indeferir 
candidaturas. A data limite 
para que isso aconteça é 12 de 
setembro.

A Justiça Eleitoral salienta 
que a listagem é oficial, porém 
inicial, ou seja, são os candida-
tos que entraram com o pedido 
de registro. Ainda estão ocor-
rendo análises e julgamentos.

A campanha teve início no 
dia 16 de agosto para as elei-
ções que estão agendadas para 
o próximo dia 2 de outubro. Na 

“Para Barreiras seguir em fren-
te” do candidato Antônio Hen-
rique (PP) abre os programas 
de Rádio e Televisão, seguido 
pelo programa da coligação: 
“Agora é a vez de Barreiras” do 
candidato Zito Barbosa (DEM) 
e encerra com a coligação 
“Mudança pra Valer” do candi-
dato Tito (PSDB). 

A Justiça Eleitoral também 
divulgou o tempo que cada co-
ligação terá diariamente para 
fazer o programa seguindo o 
critério de maior representa-
tividade dos partidos no Con-
gresso Nacional: Zito Barbosa 
terá 4 minutos e 8 segundos; 
Antônio Henrique terá 3 minu-
tos e 23 segundos eTito terá 2 
minutos e 29 segundos.

Este ano os candidatos a 
prefeito terão um tempo maior 
de inserções nos intervalos 
comerciais da TV e do Rádio, a 

distribuição seguindo o mesmo 
critério  da Justiça Eleitoral fi-
cou assim: Zito Barbosa terá 
um total de 17 minutos e 22 
segundos  divididos em vários 
programas durante os interva-
los comerciais ao dia; Antônio 
Henrique terá 14 minutos e 13 
segundos também divididos 
em vários momentos nos in-
tervalos comerciais; Tito ficará 
10 minutos e 24 segundos tam-
bém obedecendo a mesma roti-
na dos outros dois candidatos.

A grande novidade deste 
ano é que não haverá propa-
ganda em bloco para vereado-
res. Os candidatos a este car-
go poderão apresentar suas 
propostas em inserções, cha-
madas de "pílulas", distribuí-
das durante a programação 
entre às 5h e meia noite, que 
totalizam 70 minutos diários. 
A nova fórmula foi definida 

pela Lei nº 13.165.
No total a Justiça Eleitoral 

de Barreiras autorizou a vei-
culação de 1957 inserções do 
dia 26 de agosto ao dia 29 de 

setembro tempo do horário po-
lítico eleitoral.

Para definir o horário gra-
tuito no rádio e TV, 90% do 
tempo é rateado de acordo 

com o número proporcional de 
representantes dos partidos 
na Câmara dos Deputados e 
o restante dividido de forma 
igualitária entre todos.

região, de todos os municípios, 
o que apresentou um maior 
número de candidatos foi Luís 
Eduardo Magalhães com cinco 
candidatos a prefeito.

Apresentaremos ao leitor do 
Gazeta do Oeste, os postulan-
tes ao cargo do Executivo  nas 
cidades que integram a região 
Oeste da Bahia. Para não privi-
legiar nenhum município pu-
blicamos a relação em ordem 
alfabética. Confira abaixo!

Angical
• Marquinhos Cardoso (PDT)
• Mezo (PMDB) 
• Gilsão (DEM) 
• Jota (PSD) 
Baianópolis 
• Jandira Xavier (PSD) 
• Cleyton (PSL) 
Barra
• Dionísio Ferreira (PSDB) 
• Dr. Trajano (PP) 

Bom jesus da lapa
• Eures Ribeiro (PSD) 
• Ênio Guedes (PMDB)
• Edimar Matheus (PTC)

Brejolândia
• Mazim (PR)
• Edésio (DEM)
Buritirama
• Dedê Alves (PP) 
• Arival Viana (PSL)

Canápolis
• Charles Pereira (PP)
• Mirian (PR)

Catolândia
• Pimentel (PT) 
• Geovane Santos (PSDB)

Coribe
• Manoel Rocha (PR)
• Dida (PTB)

Correntina
• Ezequiel Barbosa (PSDB) 
• Maguila (PC do B) 

Cotegipe
• Marcia Sá Teles (PP) 
• Marcelo (PSD) 

Cristópolis
• Gilson da Farmácia (PSD)
• Toinho Xavier (PP) 

Formosa do Rio Preto
• Jabes Júnior (PSL) 
• Dr. Termosires (PRB) 

Ibotirama
• Jau Assis (PP) 
• Paulo Mariano (PMB) 
• Terence Lessa (PT)

luís Eduardo Magalhães
• Werther Brandão (PP) 
• Junior Marabá (DEM) 
• Oziel Oliveira (PDT) 

• Fábio Lauck (PRB) 
• Júnior Aracruz (PTB) 

Mansidão/BA
• Djalma (DEM) 
• Ney (PP) 
Morpará
• Nalva (PSD)
• Cirlei Novais (PT)

Muquém do São Francisco
• Mara de Gilson (PC do B) 
• Márcio Mariano (PP) 
• Vandim (PT) 

Riachão das Neves
• Miguel Crisósthomo (DEM)
• Paulo de Kuena (PP)

Santana
• Marcão Cardoso (PP) 
• Milton Frota (PT)

Santa Rita de Cássia
• Romualdo (PP) 

• Keno de Dedé (PSD)

Santa Maria da Vitória
• Plínio da Silva (PSD)
• Renato Rodrigues (PP)

São Desidério
• Graça Gobbi (PDS) 
• Zé Carlos (PP) 

São Félix do Coribe
• Chepa (PP)
• Moacir Pimenta (PSD)

Serra Dourada
• José Miltom Frota (PT)
• Emilson Fagundes (PMDB)

Tabocas do Brejo Velho
• Humberto Pereira (PR)
• José Cavalcante (PSD)

Wanderley
• Claudia Porto (PSL) 
• Fernanda Sá Teles (PP) 
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