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Rodrigo Lucena coordenara o
projeto, que tornara a TV

Assembléia referéncia paro o
acompanhamento das

eleições de 2002
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ngajada no processo eleitoral, um dos
momentos importantes do exercício

k mocrático, a Assembléia Legislativa pro-
a implementar ações no sentido de con-

iuir para o desenvolvimento de uma cons-
encia cidadã sobre as eleições. ATVAs-

.ernbléia está saindo na frente, com um
ograma especial sobre o tema e uma sé-

e de ações planejadas a serem concretiza-
longo deste ano.
gerente-geral de Rádio e Televisão,

ti 'o Lucena. resume o projeto Eleições
- D02 em três grandes frentes: as ações

de cobertura jornalística no dia das elei-
cões e as de avaliação dos resultados. 'Entre as
.ções prévias, destaco o lançamento, no dia 18 de
fevereiro, do programa Eleições 2002, que está ten-

do uma excelente repercussão. Estamos incluindo
o tema eleições também na pauta da reportagem
e dos nossos informativos, antecipando, desta for-
ma, em nossa programação, um noticiário espe-
cializado sobre o tema" - explicou Rodrigo
Lucena.

O programa Eleições 2002 está com o foco
nas eleições majoritárias, que viabilizam uma cober-
tura ampla e diversificada, abrangendo todos os gru-
pos que estão na disputa. O formato do programa,
exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 22h30
e reprisado no dia seguinte, às 13h, inclui quatro--,
blocos de informação. Um nnmeiro, com a agenda
dos candidatos: dois blocos de entrevista, ouvindo
os pré-candidatos e políticos de destaque nesse pro-
cesso; e um bloco informativo, com as últimas notí-
cias do dia.

Cobertura em tempo real
p01110 alto deste pi ojelu era o dia b de
outubro, dia das eleições. A TV Assembléia

está preparando urna grande cobertura, devendo per-
manecer no ar e ao vivo durante 48 horas
ininterruptas. Haverá equipes de reportagem espa-
lhadas por Belo Horizonte e em seis cidades do
interior, onde a Telemar mantém salas de
videoconferéncia que permitem a entrada ao vivo
dos repórteres.

Estão sendo feitos contatos também com as
rádios do interior, com as quais a Assembléia
Legislativa já mantém um relacionamento, para o
acompanhamento das eleições em várias cidades,
com prioridade para aquelas que já recebem os si-
nais da TV Assembléia. "Vamos morta urna rede

afinada de i epooeres cue vau se revezar no vídeo.
ao vivo ou em áudio (informações transmitidas via
telefone), repassando o clii na das eleições e infor-
mando sobre os resultados parciais em cada cidade".

Enquanto isso, nos bastidores da TVAssem-
bléia, uma equipe de jornalistas estará apurando in-
formações por meio da Internet. do rádio e por
telefone e gerando novas matérias que serão pro-
duzidas pelas equipes de reportagem ou trabalhadas
no estúdio, onde um jornalista-âncora estará trans-
mitindo as principais informações, coordenando as
entradas dos repórteres e fazendo entrevistas ao
vivo com autoridades. professores e políticos. Du-
rante a programação, também serão exibidos deba-
tes sobre temas políticos e análise das eleições.

Central de apuração
No dii di', eleiçor'». '.t'r.t iiiontad ,nrid,t ino centi,tl (II e oiopanhariieitto da apuiaçIo elo',

votos ria sede do Tribunal Regionai tieitoru (1 RL), de onde serão feitas transmissões diretas
assim que os primeiros resultados começarem a ser divulgados. Nessa central, será montada
uma estação de computação gráfica para a elaboração das tabelas com os números parciais da
apuração, facilitando o entendimento dos resultados pelos telespectadores.

"Vamos repassar os dados em tempo real. Assim que o TRE liberar os primeiros números,
teremos condições de entrar ao vivo, pela TV Assembléia, transmitindo os boletins a todos os
municípios já integrados à nossa rede", afirmou o gerente-geral de Rádio e Televisão, Rodrigo
Lucena. Essa preocupação de estar com os informes o mais atualizados possível justifica-se
nesse período. A TV Assembléia é a referência do eleitor que está interessado em acompanhar
os resultados de Minas, principalmente dos eleitores das cidades do interior que já recebem os
sinais da TV Assembléia.


