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Nossa cobertura no dia 2 de outubro é a finalização de um processo 
que começou em fevereiro, quando fizemos as primeiras reuniões para 
decidir o que queríamos apresentar neste ano e criamos o Comitê Exe-
cutivo das Eleições, que permitiu uma participação mais ampla de todos 
e, principalmente, avaliou os erros e os acertos da última cobertura para 
aprimorar nosso trabalho. A Programação 2016 começa ao vivo a partir 
de 8 horas, com o Boletim das Eleições, e vai usar programas gravados 
com blocos curtos pela manhã e à tarde. Teremos, ao vivo, do estúdio, um 
programa Sala de Imprensa inédito ainda pela manhã, com a análise dos 
jornalistas de política da Capital sobre a campanha eleitoral. Haverá, tam-
bém, transmissão ao vivo praticamente ininterrupta, a partir das 17 horas. 

Este ano, nossa cobertura vai apresentar os resultados de 46 cidades 
consideradas prioritárias em Minas e que recebem o sinal da TV Assem-
bleia: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Governador Valadares, 
Contagem, Betim, Varginha, Uberaba, Montes Claros, Patos de Minas, 
Poços de Caldas, Paracatu, Divinópolis, Ipatinga, Ribeirão das Neves, Sete 
Lagoas, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Diamantina, Itajubá, 
Alfenas, Lavras, Passos, Pouso Alegre, Araxá, Ituiutaba, Caratinga, For-
miga, Bom Despacho, Pará de Minas, Jaíba, Corinto, Unaí, Araçuaí, Mi-
nas Novas, Barbacena, Viçosa, Ouro Preto, Mariana, Itabira, Congonhas, 
Patrocínio, Coronel Fabriciano e Teófilo Otoni. Teremos novamente o 
mochilink, com duas unidades, e a transmissão de flashes via celular. Esta-
remos com três equipes no interior: em Juiz de Fora, Contagem e Betim. 
Mas a grande novidade é a estreia de nova ferramenta para divulgação dos 
resultados da eleição via web. O sistema desenvolvido pela GTI a partir 
da demanda da TV vai utilizar um aparelho de televisão touchscreen para 
apresentar os números de forma visualmente atraente e amigável. Além 
disso, teremos ainda, no domingo, a geração de dois mapas e dois gráficos 
com resultados comparativos da eleição.

APRESENTAÇÃO
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Tudo o que costumamos cobrir com VTs será feito prioritariamente 
com flashes, gravados ou ao vivo. Da redação, a Produção também vai 
municiar os repórteres com informações de todo o Estado e das capitais 
para flashes ao vivo nos boletins. E, da Rádio Assembleia, virão audiota-
pes e informações das cidades do interior do Estado e também das outras 
capitais do País.

O espírito da transmissão ao vivo permanece: o Boletim das Eleições 
entra a qualquer momento e vai trazer as notícias recentes e os fatos mais 
importantes dos últimos 15 minutos. A programação gravada também 
pode ser interrompida para transmissão ao vivo de informações conside-
radas relevantes, como o momento de votação dos principais candidatos 
a prefeito de Belo Horizonte.

A Gerência de Mídias Digitais consolida sua parceria com a TV na 
manutenção do site sobre as eleições, na atualização de informações pelo 
Twitter da TV durante o domingo, na transmissão do nosso sinal dire-
tamente pelo Youtube e também na publicação, no site, do Boletim das 
Eleições com o resultado consolidado.

Agora só faltam vocês: toda a infraestrutura que providenciamos não 
vai brilhar sem o engajamento de cada um nessa cobertura. Bom trabalho!
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1ORIENTAÇÃO PARA AS EQUIPES

1.1 – PRODUÇÃO

Como já tem acontecido nos outros anos eleitorais, nosso trabalho nas 
Eleições 2016 é diferenciado. Os trabalhos da equipe de produção são di-
vididos em: apuração para crawl e para reportagens factuais, postagem no 
Twitter, produção de vivo e, após as 17 horas, apuração de resultados e 
fechamento de dados para a segunda-feira seguinte ao pleito. 

Dois produtores de vivo vão acompanhar as duas equipes que esti-
verem com o mochilink. Nossa ideia é que as equipes se desloquem na 
cidade à medida que apareçam factuais, mas, para garantir as entradas, 
vamos marcar algumas entrevistas com representantes da Polícia Militar, 
do Ministério Público e do TRE. Neste ano, vamos cobrir os votos dos 11 
candidatos a prefeito de Belo Horizonte e de algumas autoridades, como 
o governador Fernando Pimentel e o senador Aécio Neves. Após as 17 
horas, o foco será a divulgação de resultados e as possíveis comemorações 
dos candidatos eleitos ou que irão para o 2.º turno. 

A novidade nesta eleição é que a equipe de Tecnologia da Informação 
desenvolveu um sistema que já vai colocar, na tela do estúdio, os resulta-
dos de Minas Gerais. Dessa forma, a apuração de resultados deve se con-
centrar nas capitais do País e em factuais que possam render notas para 
o estúdio. Os produtores do turno da noite vão ficar atentos em fechar 
alguns dados que serão usados como apoio para a programação do dia 
seguinte.

Como vai funcionar:
Os apuradores, até as 17 horas, devem fazer as rondas e enviar os dados 

para o editor do crawl. Informações que possam render reportagens de-
vem ser encaminhadas à coordenação e passadas para a chefia de reporta-
gem. Os produtores de vivo devem receber os convidados marcados para 
as entrevistas e auxiliar os repórteres em outras situações.

Às 17 horas, faremos a apuração da pesquisa boca de urna do Ibope 
que é liberada pela Globo. O sistema será o mesmo de anos anteriores, 



8

com três produtores responsáveis por pegar os primeiros números da 
pesquisa, escrever nas folhas já impressas e passar para os operadores de 
caracteres. No momento da boca de urna, eles ficarão assistindo à Globo 
na Edição, para agilizar o trabalho. A apuração da boca de urna dura cerca 
de 15 minutos. 

A partir daí, continuam as rondas e os crawls, mas com foco nos resul-
tados e nas opiniões de articulistas políticos. Os produtores que estiverem 
no período da noite devem ficar atentos a fatos que possam repercutir nas 
entrevistas do dia seguinte, além de marcarem com os eleitos para virem 
ao estúdio. Alguns dados terão que ser fechados à noite para as artes do 
dia posterior. São eles: eleitos por gênero (homens e mulheres eleitos para 
a prefeitura e a câmara), índice de abstenção, votos nulos e brancos e com-
posição partidária das prefeituras de Minas.

As informações para apoio da Produção estão no disco Pré-Pautas, na 
pasta Eleições 2016.
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1.2 – REPORTAGEM

•	Encerramento de flashes: o repórter deve dizer o seu nome e, em segui-
da, “TV ASSEMBLEIA, ELEIÇÕES 2016”.

•	Nos flashes gravados, o repórter deve deixar uma margem de segurança 
antes do off e após a assinatura.

•	Os offs devem ser curtos e objetivos, pois os VTs e os flashes entrarão no 
ar ao longo da programação. 

•	O repórter cinematográfico e o auxiliar devem testar todos os equipa-
mentos antes de saírem para as externas. Durante as gravações, também 
devem ficar atentos à qualidade do áudio ambiente e das sonoras, ao en-
quadramento das passagens, às aparências do repórter e do entrevistado 
e a eventuais problemas nas imagens.

•	Usar cada cartão para apenas uma matéria ou flash. Ao sair para ex-
ternas, levar o número necessário de cartões, principalmente quando a 
equipe for realizar mais de um flash/reportagem. Cuidado com a perda 
de cartões e a troca de capas.

•	O repórter deve identificar o cartão com: nome do repórter cinemato-
gráfico, nome do auxiliar, nome do repórter, retranca e ordem de grava-
ção (imagens, sonoras, passagem, etc.). Quando fizer entrevista, ele deve 
anotar o nome completo do entrevistado e conferir a grafia (se com “s” 
ou “z”, etc.) e a ocupação/cargo.

•	Os cartões devem ser entregues diretamente ao Cedoc.

•	Para evitar que o editor fique em dúvida quanto ao nome dos flashes 
ou VTs, o repórter deve identificar os cartões com a mesma retranca da 
pauta e da escala.

•	Os flashes, de preferência, devem ser gravados para ir ao ar sem edição. 
Se o repórter trouxer alguma entrevista, a Edição deve ser avisada com a 
maior antecedência possível. Isso porque o material sempre irá ao ar no 
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Boletim das Eleições imediatamente a seguir. Não escreva no cartão só 
“flash”. A identificação deve ser completa: “flash sobre o primeiro voto”, 
“flash sobre o policiamento”, etc.

•	Assim que o flash for gravado, o repórter deve avisar a Gerência de Re-
portagem. O pedido de carro e transporte de cartões deve ser centrali-
zado na Gerência de Reportagem, para evitar desencontros.

•	A equipe – repórter, repórter cinematográfico, auxiliar e motorista – 
não deve se separar e deve manter contato permanente para que o tra-
balho seja realizado sem transtornos. Sugerimos que a equipe sempre 
anote o celular do motorista para agilizar os deslocamentos.

•	Para facilitar a localização, esclarecer dúvidas e agilizar a cobertura, os 
componentes da equipe devem ter em mãos os celulares particulares 
carregados, além do celular da TV. Caso haja necessidade de contato 
com a TV, ligue para a Gerência de Reportagem (2108-7483) ou nos 
ramais da Produção (2108-7482 / 7484 / 7478 / 7417 / 7406).

•	Atenção para tudo o que não foi previsto e puder render flash ou maté-
ria: urna estragada, prisões, boca de urna, deficientes com problema de 
acesso aos locais de votação, brindes eleitorais que estão proibidos, etc. 
Todo fato inusitado relacionado às eleições é notícia para nós.

•	Devemos prezar pela agilidade em nossa cobertura, mas sem esquecer 
da precisão e da correção das informações.

Mochilink

•	Antes de sair para o vivo, o repórter deve pegar, na Gerência de Repor-
tagem, o aparelho de celular e o respectivo fone de ouvido, que vai estar 
junto com a pauta.

•	 Nas coberturas com mochilink, as equipes terão apoio de um produtor cada.

•	A equipe que vai fazer uma transmissão com mochilink deve estar pron-
ta para entrar ao vivo meia hora antes do horário marcado. Nesse ho-
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rário, o diretor de vivo deve fazer contato com o repórter por celular (o 
número do celular usado pela equipe de vivo estará sempre na escala 
da Reportagem). O contato do repórter cinematográfico é feito direta-
mente com o diretor de TV.

•	O repórter e o diretor de vivo devem sempre ter em mente que a trans-
missão do mochilink pode ter problemas técnicos (black, problemas de 
imagem ou de áudio, entre outros). Por isso, o âncora tem que estar 
sempre atento e pronto para administrar situações como essa, explicando 
para o telespectador qual foi o problema, chamando o próximo VT, etc.

•	Os envolvidos na transmissão com mochilink devem lembrar que o sinal 
do equipamento é de celular. Portanto, varia muito e pode refletir na 
qualidade da transmissão. O auxiliar pode ajudar na verificação do sinal 
nos locais de transmissão.

•	Vamos assumir o delay: não há necessidade de iniciar a transmissão 
com uma imagem “qualquer” e depois derivar para o repórter. Dire-
tor de vivo e repórter devem, sempre, combinar como vão proceder no 
vivo: se o diretor de vivo vai dar o “vai” ou se o repórter prefere apenas 
ouvir o retorno e responder ao âncora, sem precisar do “vai”. O “vai” 
deve sempre ser acompanhado pelo nome do repórter ou do âncora: 
“vai, Fulano”, “vai, Beltrano”.

•	O diretor de vivo deve sempre dar a regressiva para o repórter, posicio-
nando-o sobre a proximidade da entrada ao vivo. Normalmente, essa 
regressiva é dada faltando 1 minuto e, novamente, quando faltarem 30 
segundos.

•	Podemos fazer entradas com o mochilink sem repórter, com o âncora 
narrando o que acontece.

•	Nas transmissões ao vivo, o repórter deve sempre cumprimentar o ân-
cora e os telespectadores.  

•	 Se o apresentador começa a transmissão olhando para o repórter na tela, 
também deve finalizar a transmissão olhando para o repórter na tela.
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•	O repórter deve lembrar de “segurar” (ficar parado) antes e depois da 
transmissão, para não “vazar” algum movimento estranho. Assim que 
a imagem do repórter sair do plasma, o diretor de vivo vai avisá-lo para 
evitar que o repórter fique “estático” mesmo depois que a participação 
dele tenha terminado.

•	Em casos de manifestações de rua, como “Fora, Dilma” ou “Fora, Te-
mer”, se algum cidadão intervier no trabalho do repórter, o âncora deve 
estar atento para interromper a transmissão, caso seja necessário.

•	Os auxiliares devem “cuidar do entorno” enquanto o repórter estiver 
posicionado para a entrada ao vivo. 

Celular

•	Outra novidade será a transmissão ao vivo com o uso de celular. A equi-
pe que vai para Juiz de Fora vai mandar flashes e imagens usando essa 
tecnologia. A recepção será feita pela central do mochilink.

•	O segundo aparelho de celular será usado na cobertura da eleição em 
Belo Horizonte, de acordo com a definição de escala do dia. 
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1.3 – EDIÇÃO

Boletim das Eleições – O produto dá dinamismo e atualidade à cobertu-
ra. Pode ser alimentado com flashes ao vivo do TRE ou de qualquer outro 
local (via mochilink ou smartphone corporativo) e também com flashes 
gravados pelos repórteres, matérias frias, notas secas e audiotapes grava-
dos pela Rádio. No caso dos audiotapes, a preferência é que eles sejam 
exibidos na mesma sequência em que foram gravados. O primeiro Boletim 
entrará no ar às 8 horas. O objetivo é que o Boletim entre na programação de 
15 em 15 minutos, durante os intervalos dos programas gravados e ao vivo. 

Tribuna Livre – Durante o domingo, exibiremos três Tribunas gravadas, 
divididas em três blocos com duração média de 13 minutos cada um. Os 
programas vão debater sempre temas relacionados aos desafios munici-
pais dos novos prefeitos. A cada intervalo, entraremos ao vivo com os 
boletins.

Sala de Imprensa – Programa ao vivo, com jornalistas convidados, para 
analisar as manchetes do dia e debater a expectativa do domingo com base 
nos últimos acontecimentos da véspera da eleição. Dentro do programa, 
poderemos exibir audiotapes e também fazer entradas ao vivo via mochi-
link ou celular.

Geração – Será exibido um programa especial, gravado, com tema que 
atinja o público-alvo e que terá 30 minutos de duração.

Eleições 2016: apuração e resultados – Assim que o primeiro voto for 
apurado, entraremos imediatamente ao vivo (do estúdio, do TRE e de 
qualquer outro ponto via mochilink), com âncoras, repórteres e convida-
dos especiais para analisar todo o cenário político que sairá das urnas. A 
cobertura ao vivo se estenderá enquanto houver notícias relevantes.

Identificação dos cartões P2 – A correta identificação é fundamental, pois 
agiliza o uso do material durante o dia. As identificações das decupagens 
devem ser deixadas na própria folha de identificação do cartão. Use letra 
legível para facilitar o trabalho dos colegas. Assim que o vt for exibido, as 
fitas editadas e os flashes devem ser colocados nas prateleiras que serão 
separadas especialmente para o domingo das eleições. 
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Créditos – Se o editor tiver dúvidas na hora de anotar o nome de um en-
trevistado, deve consultar o repórter. O mesmo deve acontecer com o ope-
rador de caracteres, que precisa prestar atenção ao que estiver digitando. 
Em caso de dúvida, ele deve recorrer ao editor. Para esta eleição, vamos 
repetir o procedimento de 2014: divulgar o nome do candidato (nome de 
urna) e o partido a que pertence. Não devemos pôr o nome da coligação 
nem os partidos que a compõem porque ficaria muito extenso. Esse mes-
mo padrão foi adotado em todas as artes da eleição.

Cedoc – Haverá funcionários das 7 horas da manhã até o encerramento 
da transmissão para fornecimento de cartões P2, além de imagens para 
pesquisa. No caso dos cartões P2, os funcionários estão orientados para 
disponibilizar o material imediatamente na rede. 

Crawl – A exemplo de 2014, o crawl será concentrado em um editor por 
turno. O recurso será utilizado durante todo o dia (programas ao vivo e 
gravados) com informações que serão apuradas por meio da ronda da 
Produção. Vamos divulgar notícias locais, estaduais e nacionais e também 
chamar a programação da TV para o dia. Como teremos eventos o dia 
todo, podemos divulgar nos crawls o horário e o tema do próximo pro-
grama. 

Material para o dia seguinte – Editores serão escalado a partir das 16 ho-
ras exclusivamente para avaliar e separar o material (vts e artes) que será 
usado na programação do dia seguinte. Também será de responsabilidade 
deles o fechamento do programa de balanço do dia que vai ser exibido na 
madrugada, no Youtube e na manhã de segunda-feira.

Comportamento nos controles A e B – Durante a exibição dos programas 
ao vivo, vamos evitar qualquer atitude que disperse a atenção dos profis-
sionais envolvidos na operação, como, por exemplo, atender o telefone 
celular, discutir assuntos particulares, manter conversas paralelas, etc.
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1.4 – RÁDIO

A Rádio Assembleia colabora com a cobertura jornalística da TV captan-
do audiotapes enviados por rádios parceiras. Cerca de 50 emissoras foram 
contatadas previamente, incluindo-se as de todas as capitais brasileiras, 
além de emissoras de municípios em todas as macrorregiões de Minas 
(num total de 10 macrorregiões). Em contrapartida, se houver interesse, 
elas receberão flashes com informações de Belo Horizonte e Minas, pro-
duzidos pela equipe da Rádio Assembleia.

•	O expediente na Rádio Assembleia começará às 8h30 e se estenderá até  
as 17 horas, com o contato prévio/apuração de audiotapes, observando 
a dinâmica de prioridades da TV Assembleia. Após esse horário, a Pro-
dução ou a Edição poderá contatar diretamente as rádios parceiras, caso 
seja necessário. 

•	Listas com telefones e e-mails de chefes de redação, repórteres, produ-
tores e locutores das rádios parceiras foram elaboradas e distribuídas 
previamente aos jornalistas da Rádio Assembleia. Cada jornalista terá 
uma listagem diferente e ficará responsável por finalizar o contato com 
todas as emissoras da sua relação.

•	Antes de iniciar o contato, o jornalista da Rádio Assembleia deve verifi-
car no campo “Obs.:” se há orientações específicas para cada localidade, 
como, por exemplo, diferenças de fuso horário, nomes dos candidatos a 
prefeito e a vice, indicações sobre quem procurar para realizar a grava-
ção e horário combinado para a gravação.

•	 Será feita uma ligação prévia de apuração pelos jornalistas da Rádio As-
sembleia posicionados nas cabines de locução da Rádio. Eles deverão 
anotar, na lista que têm em mãos, todos os novos contatos informados 
pelas rádios parceiras, os telefones, os agendamentos de gravações e ou-
tras informações relevantes para a continuidade do trabalho.

•	Caso a emissora parceira tenha alguma notícia, o jornalista deverá ano-
tar, na lista que tem em mãos, a hora desse contato bem-sucedido. Ele 
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também é responsável por revisar o texto com o autor da notícia na 
rádio parceira, fazendo as adequações possíveis à veiculação na TV As-
sembleia, entre as quais:

a) expressões que factualizam ou esquentam demais o flash devem ser 
retiradas ou devem passar por adequação. Ex.: Em vez de “Fulano 
de Tal votou há poucos instantes” ou “acaba de votar”, peça ao cola-
borador da rádio parceira que mude para “Fulano de Tal votou por 
volta de 8h45...” ou “Fulano de Tal votou nesta manhã”. Em vez de 
“Fulano vota dentro de instantes”, peça ao colaborador da rádio par-
ceira que mude para “a previsão é que o Fulano vote por volta de 10 
horas da manhã”. Porém, flashes sobre eventos que ainda vão ocor-
rer devem ser analisados, devido ao delay entre o tempo da gravação 
e a divulgação na TV Assembleia, que não é instantânea. Quando 
necessário, o jornalista da Rádio Assembleia deve agendar um novo 
contato com a rádio para depois da cobertura do evento já previsto.

b) assuntos de grande repercussão jornalística devem ser informados 
ao jornalista/editor responsável pelo Boletim das Eleições no horá-
rio, para que a TV Assembleia seja alertada sobre a prioridade de 
veiculação. A gravação de audiotapes factuais e “quentes”, porém im-
portantes, também deve ser comunicada à edição da TV. 

c) o uso de sonoras deve ser evitado, a não ser em casos em que o áu-
dio tenha grande relevância jornalística.

•	Antes de transferir a ligação para o estúdio de gravação, o jornalista 
da Rádio Assembleia deve orientar o repórter da rádio parceira sobre 
a assinatura padrão: da Rádio XX, na Cidade YY, Fulano de Tal para 
a TV Assembleia. Preferencialmente, o tempo máximo da notícia deve 
ser de 1 minuto.

•	Após o contato prévio com as emissoras parceiras e observadas as orien-
tações anteriores, o jornalista da Rádio Assembleia deve transferir a li-
gação para o Estúdio de Gravação no ramal 7571. Para transferir, aperte 
a tecla O (bolinha com pontinho dentro – no Word tem), aguarde o 
sinal contínuo, digite o ramal 7571, aguarde o atendimento e, só então, 
coloque o fone no gancho.
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•	 Se o telefone do Estúdio estiver ocupado com outra gravação, o jorna-
lista da Rádio Assembleia deverá preencher um cupom próprio com os 
dados completos e corretos do repórter/locutor, o nome da emissora 
contatada, o nome da cidade e o telefone para que o jornalista/editor 
responsável no Estúdio refaça o contato, tão logo seja possível.

•	Considerando que o texto já foi conferido pelo jornalista na cabine, jun-
tamente com o autor da notícia, o jornalista/editor no estúdio da Rádio 
Assembleia revisará novamente as informações somente quando enten-
dê-las inadequadas ou incorretas.

•	Após a revisão final do áudio, o arquivo será salvo no computador em 
formato .wav 48mhz – 16 bits mono, na pasta P/_audiotapes.

•	O nome do arquivo deverá seguir o seguinte padrão:

•	número sequencial / hora da gravação / nome do repórter / nome da 
rádio / cidade / região / estado.

•	Ex: “001 - 9h30 – Nome do repórter – Rádio XX – Cidade Y – Es-
tado Z”.

•	Obs.: Para evitar erros de grafia e adiantar o serviço, o operador de 
gravação deverá verificar se já existe na pasta especificada um título 
de arquivo de áudio já digitado para cada rádio e repórter, para usá-
-lo como modelo.

•	Para áudios urgentes, será acrescentada a palavra urgente no título do 
áudio:
•	Ex: “002 - 10h30 – URGENTE – Nome do repórter – Rádio XX – 

Cidade Y – Estado Z”.

•	Finalizada a gravação, o editor da TV designado para a edição dos au-
diotapes deverá ser informado pelo rádio – canal 3. Para verificar se há 
novos áudios, o editor da TV deverá atualizar a lista apertando a tecla 
F5 do computador em uso.

•	O áudio finalizado deve ser disponibilizado para veiculação no Boletim 
das Eleições. A intenção é que, em média, e conforme o ritmo das grava-



18

ções, sejam veiculados até quatro audiotapes por hora. Porém, a dispo-
nibilização dos áudios observará o ritmo das rádios parceiras.

•	Os aparelhos de TV nas instalações da Gerência de Rádio ficarão sin-
tonizados na TV Assembleia para acompanhamento da veiculação dos 
audiotapes. Todos os servidores envolvidos na cobertura pela Rádio e 
os diretores dos programas/vivo da TV deverão monitorar essa vei-
culação para evitar que o conteúdo perca a validade. Se e quando isso 
ocorrer, devem avisar para que o audiotape seja retirado da lista de 
veiculação.

•	Ao firmar a parceria, cria-se uma expectativa positiva em muitas rádios 
e profissionais parceiros. Considerando o esforço e essa expectativa, e 
para evitar a perda de material, retrabalhos ou o descarte de áudios, os 
diretores dos programas/vivo e o responsável pelo Boletim das Eleições 
poderão solicitar à equipe da Rádio Assembleia que interrompa ou reto-
me as gravações conforme o andamento da programação da TV.

•	A Rádio Assembleia e a Produção da TV devem trabalhar integradas 
para que informações relevantes nos municípios e nos estados contem-
plados na cobertura sejam compartilhadas entre as equipes, que pode-
rão recorrer às emissoras parceiras para captar audiotapes com a notícia 
de destaque.

•	Os jornalistas da Rádio Assembleia deverão anotar, em local próprio 
na lista, o horário em que foi feito o último contato bem-sucedido com 
cada emissora e gravado o audiotape. Eles também devem anotar even-
tuais mudanças, como erros nos telefones de contato, grafias corretas de 
nomes de repórteres, etc.

•	O jornalista da Rádio Assembleia somente deve iniciar uma nova ronda 
nas rádios de sua lista que já gravaram audiotape após finalizado o con-
tato com todas as rádios da sua relação. Nesse segundo contato, a edição 
deve ser mais apurada, para evitar excesso de informações repetidas. 
Caso haja dificuldade de contato em algumas localidades, o jornalista 
da Rádio Assembleia deve verificar na lista se há opção de emissoras- 
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-reserva, que podem ser contatadas caso a emissora principal não seja 
localizada ou não tenha disponibilidade. Nesse caso, é preciso anotar o 
motivo pelo qual o contato não foi realizado.

•	No revezamento de turnos, o jornalista da Rádio Assembleia deverá in-
formar ao seu sucessor as pendências da sua lista, as rádios que não 
gravaram, os agendamentos feitos, etc.

•	A Rádio Assembleia também subsidiará as emissoras parceiras com in-
formações da votação em Belo Horizonte e Minas Gerais. O conteúdo 
terá como fontes de informação a equipe de vivo da TV Assembleia no 
TRE, repórteres e produtores da TV, escuta radiofônica, sites com fontes 
oficiais, etc.

•	Em média, a cada 1h30, o repórter de rádio produzirá boletins radiofô-
nicos curtos, com as últimas novidades.

•	Os áudios serão publicados no Portal da Assembleia (www.almg.gov.br/
radio) com o teaser Eleições 2016. Textos impressos serão entregues aos 
jornalistas nas cabines. As informações sobre Minas Gerais e Belo Hori-
zonte serão enviadas ao vivo às emissoras parceiras que demonstrarem 
interesse e por e-mail a todas as rádios parceiras, já selecionadas em um 
mailing próprio.

•	A cada contato para captação de audiotape para a TV, o jornalista da 
Rádio Assembleia, se possível, deverá aproveitar a ligação e transmitir o 
boletim, caso seja interesse da emissora parceira. Caso não seja possível 
a transmissão no momento, deve-se perguntar à rádio parceira se há 
interesse e para qual telefone deve-se ligar para fazer a transmissão em 
outro horário.

•	Caso sejam solicitados, os jornalistas podem repassar às emissoras par-
ceiras os seguintes contatos da Rádio Assembleia:

Site: www.almg.gov.br/radio
Telefones: (31) 2108-7414 ou (31) 2108-7490
E-mail: radio@almg.gov.br
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1.º turno: 2 de outubro.
2.º turno: 30 de outubro, se houver.

Pela Constituição Federal (inciso II do art. 29), deve haver eleição em se-
gundo turno para prefeito quando nenhum dos candidatos obtiver, no 
primeiro turno, mais da metade dos votos válidos, ou seja, dos votos da-
dos exclusivamente aos candidatos que concorreram ao cargo. Nesse caso, 
disputam o segundo turno os dois candidatos a prefeito mais votados.

Horário da votação: das 8 às 17 horas.

Cargos em disputa: 
Vereador, prefeito e vice-prefeito.

Obs.: O registro de candidatos a prefeito e vice-prefeito ocorrerá sempre 
em chapa única e indivisível, ainda que resulte da indicação de uma coli-
gação (Resolução TSE n.º 23.455/2015).

Ordem de votação na urna eletrônica: 
Vereador e, em seguida, prefeito.

Dados que aparecerão na tela da urna eletrônica:
Na tela, aparecerão a foto, o número, o nome e a sigla do partido do can-
didato.

VAGAS

BRASIL
Prefeito: 5.568
Vice-prefeito: 5.568 
Vereador: 57.953

2 DADOS GERAIS DAS ELEIÇÕES
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Estados com maior oferta de vagas

Estados Vagas para 
vereador

Vagas para
prefeito

Total de 
municípios

Minas Gerais 8.481** 853 853

São Paulo 6.979 645 645

Rio Grande do Sul 4.910 497 497

Bahia 4.590 417 417

Paraná 3.877 399 399

(Fonte: TSE – Estatísticas eleitorais 2016 – Candidaturas – Data da última atualização: 29/8/2016 – 7h26)

MINAS GERAIS

Prefeito: 853
Vice-prefeito: 853 
Vereador: 8.481**

**Atenção: 
Um levantamento do TRE-MG identificou um aumento de 43 vagas para ve-
reador em Minas Gerais em relação a 2012, quando o número total foi de 
8.438 cadeiras. A mudança é resultado de uma alteração no número de verea-
dores em 19 municípios. Em algumas cidades houve aumento e, em outras, 
uma redução na quantidade de cadeiras. Esse levantamento foi feito com base 
em informações dos cartórios eleitorais de todo o Estado. De acordo com 
o art. 29 da Constituição Federal, é atribuição da câmara municipal fixar o 
número de vereadores por meio da lei orgânica do município. Além disso, a 
Emenda Constitucional n.º 58, de 2009, estabelece que as cidades ampliem a 
quantidade de cadeiras no Legislativo de acordo com o aumento populacio-
nal medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Municípios mineiros onde houve aumento do número de vagas

Cidades 2012 2016 Vagas a mais

1. Borda da Mata  9 11  2

2. Caraí  9 11  2

3. Carlos Chagas  9 11  2
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Cidades 2012 2016 Vagas a mais

4. Itajubá 10 17  7

5. Itinga  9 11  2

6. João Monlevade 11 15  4

7. Lagoa Santa  9 15  6

8. Lajinha  9 11  2

9. Manhuaçu 15 17  2

10. Medina  9 11  2

11. Muriaé 11 17  6

12. Piranga  9 11  2

13. Santos Dumont 11 13  2

14. São Francisco 13 15  2

15. Serro  9 11  2

16. Três Marias 11 13  2

17. Tupaciguara  9 11  2

18. Vespasiano 15 17  2

Total 51

Eleições Proporcionais 2014 
*Fonte: TRE-MG

Municípios mineiros onde houve redução do número de vagas

Cidades 2012 2016 Vagas a menos

1. Ouro Branco 13  9  4

2. Três Pontas 15 11  4

Total  8
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Número de candidatos por cargo – Brasil

Cargo Número 
de vagas 

Candidatos 
aptos

Candidatos 
inaptos

Candidaturas 
que ainda não 
foram julgadas

Todas as 
candidaturas

Prefeito   5.568        2.472       84 13.774 16.330

Vice-    
-prefeito   5.568 2.493   207 13.747 16.447

Vereador 57.953 70.034 3.575 383.901     457.510

Total 69.089 74.999 3.866 411.422     490.287

Fonte: Divulgação de candidaturas e contas eleitorais – TSE
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas)

Atenção:  

1) Os números acima foram atualizados em 29/8/2016, às 14h39. Esses 
dados incluem todos os candidatos, inclusive os que já foram julgados e 
considerados aptos, os inaptos e aqueles que aguardam para serem julga-
dos pelos tribunais regionais eleitorais. Quando o levantamento foi pro-
duzido, os registros de candidaturas ainda estavam sendo processados e 
os números estavam mudando de um dia para o outro. 

2) Segundo o TRE-MG, a diferença entre o número de prefeitos e o de 
vice-prefeitos é resultado de problemas com a apresentação de documen-
tação por parte dos candidatos.

Vereador

Número máximo de candidatos a serem registrados para o cargo:
(Resolução TSE n.º 23.455/2015; Lei n.º 9.504/1997 ou Lei das Eleições, art.10)

2016

Partido isolado ou coligação: 150% do número de vagas a preencher na
câmara municipal.

Exceção: Nos municípios com até 100 mil eleitores, as coligações poderão 
registrar até 200% do número de vagas a preencher.
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Obs.: Nos municípios criados até 31 de dezembro de 2015, os cargos de 
vereador corresponderão, na falta de fixação pela câmara municipal, ao 
número mínimo fixado na Constituição Federal para a respectiva faixa de 
população.
Homens/mulheres: Do número de vagas requeridas, cada partido ou co-
ligação reservará o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas 
de cada sexo.

Eleições anteriores

Partido isolado: 150% do número de vagas a preencher na câmara mu-
nicipal.

Coligação: 200% do número de vagas a preencher.

Candidatos por sexo – Brasil

Sexo Candidatos 
aptos

Candidatos 
inaptos

Candidaturas 
que ainda não 
foram julgadas

Todas as 
candidaturas

Homens 51.779
(69,04%)

2.388
(61,77%)

282.029
(68,55%)

336.196
(68,57%)

Mulheres 23.220
(30,96%)

1.478
(38,23%)

129.393
(31,45%)

154.091
(31,43%)

Total 74.999 3.866 411.422 490.287

Fonte: Divulgação de candidaturas e contas eleitorais – TSE
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas). 
Os números acima foram atualizados em 29/8/2016, às 14h39.

Candidatos por cargo e sexo – Brasil

Prefeito

Sexo Candidatos 
aptos

Candidatos 
inaptos

Candidaturas 
que ainda não 
foram julgadas

Todas as 
candidaturas

Homens 2.173
(87,90%)

75
(89,29%)

12.031
(87,35%)

14.279
(87,44%)
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Cargo Candidatos 
aptos

Candidatos 
inaptos

Candidaturas 
que ainda não 
foram julgadas

Todas as 
candidaturas

Mulheres 299
(12,10%)

9
(10,71%)

1.743 
(12,65%)

2.051
(12,56%)

Total 2.472 84 13.774 16.330

Fonte: Divulgação de candidaturas e contas eleitorais – TSE
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas). 
Os números acima foram atualizados em 29/8/2016, às 14h39.

Vice-prefeito

Sexo Candidatos 
aptos

Candidatos 
inaptos

Candidaturas 
que ainda não 
foram julgadas

Todas as 
candidaturas

Homens 2.091 
(83,87%)

168
(81,16%)

11.343
(82,51%)

13.602 
(82,70%)

Mulheres 402 
(16,13%)

39
(18,84%)

2.404 
(17,49%)

2.845
(17,30%)

Total 2.493 207 13.747 16.447
Fonte: Divulgação de candidaturas e contas eleitorais – TSE
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas). 
Os números acima foram atualizados em 29/8/2016, às 14h39.

Vereador

Sexo Candidatos 
aptos

Candidatos 
inaptos

Candidaturas 
que ainda não 
foram julgadas

Todas as 
candidaturas

Homens 47.515 
(67,85%)

2.145 
(60%)

258.655 
(67,38%)

308.315 
(67,39%)

Mulheres 22.519 
(32,15%)

1.430
(40%)

125.246 
(32,62%)

149.195 
(32,61%)

Total 70.034 3.575 383.901 457.510
Fonte: Divulgação de candidaturas e contas eleitorais – TSE
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas). 
Os números acima foram atualizados em 29/8/2016, às 14h39.
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Número de candidatos por cargo – Minas Gerais

Cargo Número 
de vagas 

Candidatos 
aptos

Candidatos 
inaptos

Candidaturas 
que ainda não 
foram julgadas

Todas as 
candidaturas

Prefeito 853 709 22 1.682 2.413

Vice-    
-prefeito 853 712 33 1.677 2.422

Vereador 8.481 21.383 759 50.708 72.850

Total 10.187 22.804 814 54.067 77.685
Fonte: Divulgação de candidaturas e contas eleitorais – TSE
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas).

Atenção: 
1) Os números acima foram atualizados em 30/8/2016, às 7h37. Esses nú-
meros incluem todos os candidatos: os que foram considerados aptos, os 
inaptos e aqueles que aguardam  para serem julgados pelos tribunais re-
gionais eleitorais. Quando esse levantamento foi produzido, os registros 
de candidatura ainda estavam sendo processados e os números estavam 
mudando de um dia para o outro. 
2) Segundo o TRE-MG, a diferença entre o número de prefeitos e o de 
vice-prefeitos é resultado de problemas com a apresentação de documen-
tação por parte dos candidatos.

Candidatos por sexo – Minas Gerais

Sexo Candidatos 
aptos

Candidatos 
inaptos

Candidaturas 
que ainda não 
foram julgadas

Todas as 
candidaturas

Homens 15.699 
(68,84%)

484 
(59,46%)

37.063 
(68,55%)

53.246 
(68,54%)

Mulheres 7.105 
(31,16%)

330
 (40,54%)

17.004 
(31,45%)

24.439 
(31,46%)

Total 22.804 814 54.067 77.685
Fonte: Divulgação de candidaturas e contas eleitorais – TSE
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas). 
Os números acima foram atualizados em 30/8/2016, às 7h37.
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Candidatos por cargo e sexo – Minas Gerais 

Prefeito

Sexo Candidatos 
aptos

Candidatos 
inaptos

Candidaturas 
que ainda não 
foram julgadas

Todas as 
candidaturas

Homens 641 
(90,41%)

21 
(95,45%)

1.535
(91,26%)

2.197
(91,05%)

Mulheres 68 
(9,59%)

1
(4,55%)

147
(8,74%)

216
(8,95%)

Total 709 22 1.682 2.413

Fonte: Divulgação de candidaturas e contas eleitorais – TSE
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas). 
Os números acima foram atualizados em 30/8/2016, às 7h37.

Vice-prefeito

Sexo Candidatos 
aptos

Candidatos 
inaptos

Candidaturas 
que ainda não 
foram julgadas

Todas as 
candidaturas

Homens 621
(87,22%)

30
(90,91%)

1.471
(87,72%)

2.122
(87,61%)

Mulheres 91
(12,78%)

3
(9,09%)

206
(12,28%)

300
(12,39%)

Total 712 33 1.677 2.422

Fonte: Divulgação de candidaturas e contas eleitorais – TSE
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas).
Os números acima foram atualizados em 30/8/2016, às 7h37.
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Vereador

Sexo Candidatos 
aptos

Candidatos 
inaptos

Candidaturas 
que ainda não 
foram julgadas

Todas as 
candidaturas

Homens 14.437 
(67,52%)

433 
(57,05%)

34.057 
(67,16%)

48.927 
(67,16%)

Mulheres 6.946 
(32,48%)

326 
(42,95%)

16.651 
(32,84%)

23.923 
(32,84%)

Total 21.383 759 50.708 72.850
Fonte: Divulgação de candidaturas e contas eleitorais – TSE
(http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas). 
Os números acima foram atualizados em 30/8/2016, às 7h37.

2º TURNO

Nas eleições 2012, 83 municípios tinham mais de 200 mil eleitores. Agora, 
outras nove cidades brasileiras atingiram esse número e passaram a contar 
com a possibilidade de realizar o segundo turno em 30 de outubro, para 
escolher prefeito e vice-prefeito. São elas: Boa Vista (RR), Caucaia (CE), 
Caruaru (PE), Governador Valadares (MG), Santa Maria (RS), Santarém 
(PA), Praia Grande (SP), Suzano (SP) e Taboão da Serra (SP).

Municípios brasileiros que podem realizar 2.º turno: 92 

Capitais que podem realizar 2.º turno: 25 

Obs.: Das capitais, apenas Palmas  (Tocantins) tem menos de 200 mil habitan-
tes e não pode ter 2.º turno. No Distrito Federal, não há eleições municipais.

Capitais com mais de 200 mil habitantes

Capitais Número de eleitores

Centro-Oeste

1. Campo Grande (MS) 595.174

2. Cuiabá (MT) 415.100

3. Goiânia (GO) 957.161
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Capitais Número de eleitores

Nordeste

1. Aracaju (SE) 397.228

2. Fortaleza (CE) 1.692.712

3. João Pessoa (PB) 489.028

4. Maceió (AL) 579.962

5. Natal (RN) 534.582

6. Recife (PE) 1.119.271

7. Salvador (BA) 1.948.154

8. São Luís (MA) 659.779

9. Teresina (PI) 531.953

Norte

1. Belém (PA) 1.043.219

2. Boa Vista (RR) 203.575

3. Macapá (AP) 277.688

4. Manaus (AM) 1.257.129

5. Porto Velho (RO) 319.939

6. Rio Branco (AC) 241.196

Sudeste

1. Belo Horizonte (MG) 1.927.460

2. Rio de Janeiro (RJ) 4.898.045

3. São Paulo (SP) 8.886.324

4. Vitória (ES) 232.829
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Capitais Número de eleitores

Sul

1. Curitiba (PR) 1.289.215

2. Florianópolis (SC) 316.261

3. Porto Alegre (RS) 1.098.515

Estados com o maior número de municípios com mais de 200 mil 
eleitores

Estado Municípios com mais de 
200 mil eleitores

1. São Paulo 28

2. Rio de Janeiro 10

3. Minas Gerais  8

4. Paraná  5

5. Rio Grande do Sul  5

MINAS GERAIS

Cidades onde pode haver 2.º turno:
Minas Gerais agora tem oito municípios com mais de 200 mil eleitores, o 
que permite a realização do 2.º turno no caso de nenhum dos candidatos 
alcançar 50% mais um dos votos válidos no 1.º turno. Em 2012, último 
ano com eleições municipais, Valadares não tinha chegado aos 200 mil 
eleitores. 

Cidades Eleitorado

1. Belo Horizonte 1.927.460

2. Uberlândia 478.250

3. Contagem 456.933

4. Juiz de Fora 395.425
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Cidades Eleitorado

5. Betim 278.234

6. Montes Claros 262.496

7. Uberaba 224.864

8. Governador Valadares 203.794

ELEIÇÕES COM URNA BIOMÉTRICA 

BRASIL

Eleitorado com biometria: 46.305.957 (32,1371%)
Eleitorado sem biometria: 97.782.955 (67,8629%)
Total do eleitorado: 144.088.912

Municípios com identificação totalmente biométrica: 1.540 (27,66%)
Municípios com sistema híbrido: 840 (Nesses municípios, o cadastra-
mento biométrico ainda não é obrigatório; portanto, a verificação das im-
pressões digitais ocorrerá apenas para eleitores que já possuem dados co-
letados. Os demais eleitores serão identificados da forma usual, por meio 
de assinatura no caderno de votação.)
Total de municípios que poderão utilizar a biometria: 2.380 

Para saber: 
1) Em 2012, a votação com identificação biométrica ocorreu em 298 municí-
pios, e 8.067.982 eleitores foram identificados por meio das digitais.

2) A biometria está sendo implantada gradativamente desde as eleições 
municipais de 2008 e já foi concluída em Alagoas, Amapá, Sergipe e no 
Distrito Federal. A etapa 2015/2016 da coleta biométrica envolveu muni-
cípios de 23 estados brasileiros.

3) Abstenções: Nas eleições de 2014, pela primeira vez numa eleição geral,  
aproximadamente 18 milhões dos mais de 20 milhões de eleitores (de 704 
municípios) aptos a serem identificados pelas digitais compareceram às 
urnas. Nesses locais, o número de abstenções no 1.º turno do pleito teve 
redução de 4,83% em relação ao mesmo período das eleições de 2010. A 
Justiça Eleitoral registrou 12,79% de abstenções em 2014, contra 17,62% 
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em 2010, quando os eleitores dessas cidades ainda não contavam com a 
biometria. Já no 2.° turno, 14,17% dos eleitores aptos não compareceram 
para votar. Em 2010, no mesmo período, 21,39% deixaram de votar, ou 
seja, houve redução de 7,23% nas abstenções.

Obs.: 1) No Distrito Federal e em Fernando de Noronha, não há eleições 
municipais. Os  eleitores que residem no exterior também não participam 
da votação neste ano. Por isso, eles não foram considerados nas estatís-
ticas.

2) O eleitorado com biometria representa o quantitativo de eleitores ca-
dastrados biometricamente, independentemente de haver identificação 
biométrica no município.

Locais que já fizeram a revisão biométrica com todos os eleitores:

Estados: Alagoas, Amapá, Sergipe.

Capitais:

Centro-Oeste
(capital federal + 1 das 3 capitais estaduais)

Sul 
(2 das 3 capitais)

1. Brasília (Distrito Federal) 1. Curitiba (Paraná) 

2. Goiânia (Goiás) 2. Florianópolis (Santa 
Catarina)

Norte 
(6 das 7 capitais)

Nordeste 
(7 das 9 capitais)

1. Boa Vista (Roraima) 1. Aracaju (Sergipe)

2. Macapá (Amapá) 2. João Pessoa (Paraíba)

3. Manaus (Amazonas) 3. Maceió (Alagoas)

4. Palmas (Tocantis) 4. Natal (Rio Grande do Norte)

5. Porto Velho (Rondônia)  5. Recife (Pernambuco)

6. Rio Branco (Acre) 6. São Luís (Maranhão)

7. Teresina (Piauí)
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MINAS GERAIS

Eleitorado mineiro com biometria: 1.584.923 (10,0999%)
Eleitorado sem biometria: 14.107.568 (89,9001%)
Total do eleitorado: 15.692.491

Municípios mineiros com biometria: 80
Municípios mineiros com sistema híbrido: 169
Municípios mineiros sem biometria: 604
Total: 853 municípios

A biometria nos oito municípios onde pode haver segundo turno

Cidades Eleitorado
Eleitores 
que vão 

votar sem 
biometria

Eleitores   
que vão 

votar com
biometria

1. Belo Horizonte 1.927.460 1.645.484 281.976

2. Uberlândia 478.250 379.925 98.325

3. Contagem 456.933 384.959 71.974

4. Juiz de Fora 395.425 370.607 24.818

5. Betim 278.234 238.187 40.047

6. Montes Claros 262.496 228.547 33.949

7. Uberaba 224.864 199.106 25.758

8. Governador Valadares 203.794 191.494 12.300

Histórico

O projeto de identificação biométrica do eleitor começou a ser im-
plantado em Minas Gerais em novembro de 2009, quando quase 200 mil 
eleitores de quatro cidades (Curvelo, Pará de Minas, Ponte Nova e São 
João del-Rei) foram recadastrados biometricamente. O processo de re-
cadastramento nesses municípios foi finalizado em fevereiro de 2010, e 
seus eleitores puderam ser identificados pelas impressões digitais já nas 
eleições daquele ano.
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De setembro de 2011 a fevereiro de 2012, a segunda fase do projeto foi 
implantada em outros 17 municípios mineiros e mais de 70 mil eleitores 
foram recadastrados.

Nas últimas eleições municipais, em 2012, os eleitores de 21 cidades 
mineiras votaram utilizando esse sistema.

Entre março e novembro de 2013, cerca de 180 mil eleitores foram 
recadastrados em mais 5 municípios: Brás Pires, Divinópolis, Dores do 
Turvo, Senador Firmino e Tapira.

Nas Eleições 2014, quase 500 mil eleitores mineiros votaram em urnas 
biométricas em 26 municípios.

Em 2015, a revisão biométrica (quando os eleitores passam pelo re-
cadastramento biométrico) foi realizada em mais 54 municípios. Veja na 
tabela adiante: 

Cidades
Eleitorado 

com 
biometria

Eleitorado  
sem 

biometria*
Eleitorado 

total

1. Abre Campo 10.119 6 10.125

2. Arantina 2.544 3 2.547

3. Arapuá 3.197 4 3.201

4. Belo Vale 7.385 1 7.386

5. Carvalhópolis 2.995 12 3.007

6. Cedro do Abaeté 1.286 1 1.287

7. Chácara 2.569 3 2.572

8. Chiador 2.664 2 2.666

9. Claro dos Poções 6.871 6 6.877

10. Conceição dos Ouros 7.969 12 7.981

11. Cordislândia 2.676 7 2.683

12. Córrego Novo 3.232 2 3.234

13. Diogo de Vasconcelos 3.500 1 3.501
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Cidades
Eleitorado 

com 
biometria

Eleitorado  
sem 

biometria*
Eleitorado 

total

14. Douradoquara 1.843 1 1.844

15. Espinosa 20.968 7 20.975

16. Frei Lagonegro 3.085 1 3.086

17. Guaraciama 4.550 1 4.551

18. Guidoval 5.875 19 5.894

19. Ibitiúra de Minas 3.143 3 3.146

20. Iraí de Minas 5.495 6 5.501

21. Itueta 4.589 1 4.590

22. Joaquim Felício 3.313 1 3.314

23. Juramento 4.236 7 4.243

24. Madre de Deus de Minas 4.061 7 4.068

25. Mar de Espanha 9.374 65 9.439

26. Miradouro 7.633 12 7.645

27. Morro da Garça 2.645 2 2.647

28. Nova Belém 3.291 5 3.296

29. Nova Módica 3.294 1 3.295

30. Nova Porteirinha 5.076 13 5.089

31. Passabém 1.711 2 1.713

32. Pedra Bonita 5.145 5 5.150

33. Pedra do Indaiá 3.516 14 3.530

34. Piau 2.697 8 2.705

35. Prudente de Morais 7.323 10 7.333

36. Romaria 2.892 5 2.897
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Cidades
Eleitorado 

com 
biometria

Eleitorado  
sem 

biometria*
Eleitorado 

total

37. Santa Bárbara do Monte    
      Verde 2.966 1 2.967

38. Santa Rita de Jacutinga 4.143 5 4.148

39. Santana de Cataguases 3.016 6 3.022

40. Santo Hipólito 2.813 6 2.819

41. São Bento Abade 3.894 1 3.895

42. São Domingos das 
      Dores 4.830 4 4.834

43. São Sebastião da Vargem 
      Alegre 2.434 4 2.438

44. São Tomé das Letras 4.310 2 4.312

45. Senador Cortes 2.345 3 2.348

46. Senador José Bento 2.092 1 2.093

47. Senhora de Oliveira 5.417 10 5.427

48. Seritinga 1.783 1 1.784

49. Serranos 1.953 1 1.954

50. Taparuba 3.151 5 3.156

51. Tapiraí 1.676 0 1.676

52. União de Minas 2.926 6 2.932

53. Uruana de Minas 3.184 0 3.184

54. Vieiras 3.329 5 3.334

Total 229.024 317 229.341

*Situações em que o título está suspenso e, por isso, o eleitor não pode passar pela revisão 
biométrica (por exemplo: eleitor que está com direito político suspenso).
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Municípios mineiros que votaram em urnas biométricas nas eleições 
anteriores

2010 2012 2014

1. Curvelo 1. Araporã 1. Araporã

2. Pará de Minas 2. Bom Jesus do Amparo 2. Bom Jesus do Amparo

3. Ponte Nova 3. Cachoeira Dourada 3. Brás Pires

4. São João del-Rei 4. Coimbra 4. Cachoeira Dourada

5. Curvelo 5. Coimbra

6. Divinésia 6. Curvelo

7. Estrela Dalva 7. Divinésia

8. Faria Lemos 8. Divinópolis

9. Galileia 9. Dores do Turvo

10. Itaguara 10. Estrela Dalva

11. Itapeva 11. Faria Lemos

12. Marmelópolis 12. Galileia

13. Mata Verde 13. Itaguara

14. Montezuma 14. Itapeva

15. Pará de Minas 15. Marmelópolis

16. Ponte Nova 16. Mata Verde

17. Santa Efigênia de 
Minas 17. Montezuma

18. Santa Rita do Itueto 18. Pará de Minas

19. Santo Antônio do Rio 
Abaixo 19. Ponte Nova

20. São João del-Rei 20. Santa Efigênia de Minas
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2010 2012 2014

21. Umburatiba 21. Santa Rita do Itueto

22. Santo Antônio do Rio 
      Abaixo

23. São João del-Rei

24. Senador Firmino

25. Tapira

26. Umburatiba

Eleitorado 
* Fonte dos dados abaixo: TSE e TRE-MG

Eleitorado brasileiro: 144.088.912

Eleitorado mineiro: 15.692.491

Obs.: 1) No Distrito Federal e em Fernando de Noronha não são realiza-
das eleições municipais. Os eleitores que residem no exterior também não 
participam da votação neste ano. Por isso, eles não foram considerados 
para as estatísticas.

Município Zonas 
eleitorais

Locais de 
votação

Seções 
eleitorais Eleitorado

Belo Horizonte 1 18 433 4.561 1.927.460

Minas Gerais 853  351 10.323  49.473 15.692.491

Interior de 
Minas Gerais 852 333  9.890  44.912 13.765.031

Brasil 5.570 3.010 461.000 144.088.912
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BRASIL

Os três maiores colégios eleitorais do Brasil
*Fonte: TSE

Estado Eleitorado

São Paulo   32.684.931

Minas Gerais 15.692.491

Rio de Janeiro 12.414.879

Os três menores colégios eleitorais do Brasil 
*Fonte: TSE

Estado Eleitorado

Tocantins 1.037.063

Amapá 487.446

Roraima 324.805

Perfil do eleitorado 2016 – Brasil

Sexo Quantidade %

Masculino 68.767.634 47,7258

Feminino 75.226.056     52,2081

Não informado 95.222 0,0661

Total 144.088.912

Faixa etária Quantidade %

**Inválida 3.928 0,0027

Superior a 79 anos 4.054.826 2,8141

75 a 79 anos 3.001.430 2,0830
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Faixa etária Quantidade %

70 a 74 anos 4.296.607 2,9819

65 a 69 anos 6.240.829      4,3312

60 a 64 anos 8.208.379 5,6967

55 a 59 anos  10.020.256 6,9542

50 a 54 anos 11.809.715 8,1961

45 a 49 anos 12.492.443 8,6700

40 a 44 anos 13.482.816 9,3573

35 a 39 anos 15.425.266 10,7054

30 a 34 anos 16.176.127 11,2265

25 a 29 anos   15.604.572 10,8298

21 a 24 anos 12.547.746 8,7083

20 anos 3.113.572 2,1609

19 anos 2.855.521      1,9818

18 anos 2.443.759 1,6960

17 anos    1.477.787 1,0256

16 anos    833.333 0,5783

Total 144.088.912

**Obs.: Segundo a assessoria de imprensa do TRE-MG, encaixam-se nessa situação os registros de 
eleitores que estão desatualizados porque são muito antigos ou apresentam data de nascimento digi-
tada com algum erro, gerando um número incompatível com a idade da pessoa.
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Evolução do eleitorado – Brasil
*Fonte: TSE – Estatísticas do eleitorado – Evolução do eleitorado

Ano Eleitorado

2016 (eleições municipais) 144.088.912

2014 (eleições gerais)
Inclui eleitores do Distrito Federal, de 
Fernando de Noronha e do exterior

142.822.046

2012 (eleições municipais) 140.646.446

2010 (eleições gerais)
Inclui eleitores do Distrito Federal, de 
Fernando de Noronha e do exterior

135.804.433

2008 (eleições municipais) 130.604.430

MINAS GERAIS

Os três maiores colégios eleitorais de Minas Gerais 
*Fonte: TRE-MG

Município Eleitorado

Belo Horizonte 1.927.460

Uberlândia 478.250

Contagem 456.933

Os três menores colégios eleitorais de Minas Gerais
*Fonte: TSE

Município Eleitorado

Serra da Saudade 959 

Cedro do Abaeté 1.287 

Grupiara 1.590 
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Evolução do eleitorado – Minas Gerais
*Fonte: TRE-MG

Ano Eleitorado

2016 (eleições municipais) 15.692.491

2014 (eleições gerais) 15.248.681

2012 (eleições municipais) 15.019.136

2010 (eleições gerais) 14.522.090

2008 (eleições municipais) 14.072.285

Perfil do eleitorado 2016 – Minas Gerais

Sexo Quantidade %

Masculino 7.570.708 48,2441

Feminino 8.108.910 51,6738

Não informado        12.873   0,0820

Total 15.692.491

Faixa etária Quantidade %

**Inválida 349 0,0022

Superior a 79 anos      536.723 3,4203

75 a 79 anos        373.753       2,3817

70 a 74 anos      510.629 3,2540

65 a 69 anos      709.087 4,5186

60 a 64 anos     938.787 5,9824

55 a 59 anos 1.150.737 7,3330
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Faixa etária Quantidade %

50 a 54 anos 1.322.383      8,4269

45 a 49 anos 1.368.561 8,7211

40 a 44 anos 1.433.832 9,1371

35 a 39 anos 1.647.462 10,4984

30 a 34 anos 1.683.675 10,7292

25 a 29 anos 1.651.365 10,5233

21 a 24 anos 1.295.915 8,2582

20 anos      317.047 2,0204

19 anos   286.953 1,8286

18 anos   249.791 1,5918

17 anos   139.121 0,8865

16 anos        76.321 0,4864

Total 15.692.491

** Obs.: Segundo a assessoria de imprensa do TRE-MG, encaixam-se nessa situação os registros de 
eleitores que estão desatualizados porque são muito antigos ou apresentam data de nascimento digi-
tada com algum erro, resultando num número incompatível com a idade da pessoa.

As maiores zonas eleitorais do Estado de Minas Gerais

Município Zona Número de 
municípios Eleitores aptos

Belo Horizonte

334.ª – Rua Padre 
Pedro Pinto, 5.020 – 
Mantiqueira/Venda 
Nova

1 129.108

Belo Horizonte 333.ª – Rua Alcindo 
Vieira, 67 – Barreiro 1 129.026
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Município Zona Número de 
municípios Eleitores aptos

Contagem
90.ª – Av. João César 
de Oliveira, 1.434 – 
1.º andar – Eldorado

1 126.695

Pouso Alegre

227.ª – Av. Prefeito 
Olavo Gomes de 
Oliveira, 3.000 – 
Bairro Residencial 
Santa Rita II

4 – Cidades: 
Congonhal, 

Estiva, 
Pouso Alegre 
e Senador José 

Bento

119.721

Belo Horizonte
39.ª – Av. do 
Contorno, 7.038 – 
Lourdes

1 116.262

As menores zonas eleitorais do Estado de Minas Gerais

Município Zona Número de 
municípios Eleitores aptos

Conquista 86.ª – Rua Zequinha 
Araújo, 42 – Centro 1 5.325

Tiros 337.ª – Rua Hélio 
Alvim, 977 – Centro 1 6.115

Iguatama 304.ª – Rua Quinze, 
75 – Bairro Pio XII 1 6.737

São Roque de 
Minas

323.ª – Avenida 
Padre Murilo de 
Almeida Conceição, 
54 – Centro 

2 – Cidades:    
São Roque 
de Minas e 

Vargem Bonita

7.980

Mercês
289.ª – Praça 
Bias Fortes, 221 – 
Centro

1 8.472
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Maior e menor zona eleitoral do Estado em número de eleitores, de 
seções e de locais de votação

Em número de eleitores Em número de 
seções

Em número
 de locais de votação

Maior 
ZE do 
Estado

334.ª – Belo Horizonte –
Rua Padre Pedro Pinto, 
5.020 – Mantiqueira/
Venda Nova

Eleitorado: 129.108 
aptos

227.ª – Pouso 
Alegre – Av. 
Pref. Olavo 
Gomes de 
Oliveira, 3.000  

Seções: 379

148.ª – Januária 
– Praça Artur 
Bernardes, 26

Locais: 173

Menor 
ZE do 
Estado

 86.ª – Conquista –
Rua Zequinha de 
Araújo, 42

Eleitorado: 5.325

86.ª – Conquista 
– Rua Zequinha 
de Araújo, 42

Seções: 20

289.ª – Mercês – 
Praça Bias Fortes, 
221
Locais: 3

Maior e menor zona eleitoral de Belo Horizonte em número de eleitores, 
de seções e de locais de votação

Em número de 
eleitores

Em número de 
seções

Em número
 de locais de 

votação

Maior ZE 
de Belo 
Horizonte

334.ª – Rua Padre 
Pedro Pinto, 5.020 – 
Mantiqueira/Venda 
Nova 

Eleitorado: 129.108

334.ª – Rua 
Padre Pedro 
Pinto, 5.020 – 
Mantiqueira/
Venda Nova 

Seções: 291

30.ª – Av. do 
Contorno, 7.038 – 
Lourdes

Locais: 30 

Menor ZE 
de Belo 
Horizonte

27.ª – Av. do Contorno, 
7.038 – 2.º andar – 
Lourdes

Eleitorado: 93.333

27.ª – Av. do 
Contorno, 7.038 
– 2.º andar – 
Lourdes

Seções: 213 

27.ª – Av. do 
Contorno, 7.038 – 
2.º andar – Lourdes

Locais: 19
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Seções com maior número de eleitores aptos em Minas Gerais

Zona Município-sede Seção Eleitores 
aptos

Interior 241.ª Sabará 42 e 176 500

Capital
31.ª
332.ª
333.ª

Belo Horizonte
283 e 287
228
287

500
500
500

Zonas eleitorais de Belo Horizonte

26.ª ZE 97.396 eleitores

27.ª ZE 93.333 eleitores

28.ª ZE 108.024 eleitores

29.ª ZE 103.874 eleitores

30.ª ZE 109.449 eleitores

31.ª ZE 113.779 eleitores

32.ª ZE 106.052 eleitores

33.ª ZE 94.891 eleitores

34.ª ZE 113.079 eleitores

35.ª ZE 111.765 eleitores

36.ª ZE 96.997 eleitores

37.ª ZE 97.049 eleitores

38.ª ZE 109.952 eleitores

39.ª ZE 116.262 eleitores

331.ª ZE 95.444 eleitores

332.ª ZE 101.980 eleitores

333.ª ZE 129.026 eleitores

334.ª ZE 129.108 eleitores
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Voto facultativo/Eleitorado jovem (16-17 anos) 

O voto é obrigatório para os cidadãos brasileiros alfabetizados maiores 
de 18 e menores de 70 anos, e facultativo para quem tem 16 ou 17 anos, 
para os que têm mais de 70 anos e para as pessoas analfabetas.

Atualmente, existem 144.088.912 eleitores no Brasil. Desse total, 
833.333 têm 16 anos, 1.477.787 estão com 17 anos, 7.298.037 têm de 
70 a 79 anos e 4.054.826 estão acima dos 79 anos. Os analfabetos são 
6.981.111. Ou seja, o número de eleitores cujos votos são facultativos che-
ga a 20.645.094.

Os eleitores que são obrigados a votar e não comparecerem às urnas 
por três eleições consecutivas (cada turno é considerado uma eleição) po-
dem ter o título cancelado. Sem o documento, o eleitor fica impedido, por 
exemplo, de contrair empréstimos em instituições financeiras governa-
mentais, tirar passaporte e tomar posse em cargo público, caso seja apro-
vado em concurso.

A obrigatoriedade do voto no Brasil foi estabelecida em 1932, com a 
edição do Código Eleitoral daquele ano, tendo sido reiterada pela Consti-
tuição Federal de 1988. 

Brasil – Eleitores na faixa etária entre 16 e 17 anos 
*Fonte: TSE – Estatísticas do eleitorado – Por sexo e faixa etária

No próximo dia 2 de outubro, 2.311.120 eleitores de 16 e 17 anos, para 
os quais o voto é facultativo, poderão escolher os prefeitos e os vereadores 
que os representarão nos próximos quatro anos. Esse número representa 
1,60% do total do eleitorado apto (144.088.912 eleitores) a participar das 
eleições municipais de 2016 e é maior do que os 1.638.751 eleitores (1,14% 
do total à época) que puderam votar no pleito de 2014. 

O maior crescimento absoluto no número de jovens nessa faixa etária 
foi no município de Manaus, que, em relação a 2012, ganhou 4.815 elei-
tores (aumento de 25,76%). Já o maior crescimento relativo ocorreu na 
cidade de Cajueiro (AL), que registrou 259 novos eleitores de 16 e 17 anos, 
representando um aumento de 90,56% para essa faixa etária.

Apesar do crescimento em relação às últimas eleições, as estatísticas 
revelaram uma queda no número de jovens eleitores em comparação com 
o pleito municipal de 2012. Naquele ano, mais de 2,9 milhões de eleitores 
de 16 e 17 anos (2,10% do total do eleitorado à época) puderam votar.
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2006
(eleições 
gerais)

2008 
(eleições 

municipais)

2010 
(eleições 
gerais)

2012 
(eleições 

municipais)

2014 
(eleições 
gerais)

2016 
(eleições 

municipais)

2.556.391 2.767.859 2.243.200 2.913.789 1.638.751 2.311.120

Percentual da evolução do eleitorado jovem (16-17 anos) em Minas 
Gerais (em relação ao total de eleitores)

Ano Eleitorado jovem em 
Minas Gerais

Eleitorado em Minas 
Gerais %

1989 420.060 9.433.103 4,45%

1990 305.132 9.492.555 3,21%

1992 387.805 10.092.374 3,84%

1994 233.801 10.559.739 2,21%

1996 266.762 11.241.173 2,37%

1998 198.706 11.815.183 1,60%

2000 357.279 12.259.469 2,91%

2002 206.327 12.680.584 1,63%

2004 389.018 13.281.088 2,93%

2006 250.203 13.679.738 1,83%

2008 316.880 14.072.285 2,25%

2010 247.339 14.522.090 1,70%

2012 287.893 15.019.136 1,91%

2014 139.643 15.248.681 0,916% 

2016 259.710   15.692.491 1,654%
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A principal novidade destas eleições é a aplicação da Lei n.º 13.165/2015, 
conhecida como Reforma Eleitoral 2015. A reforma introduziu mudan-
ças nas Leis n.° 9.504/1997 (Lei das Eleições), n.º 9.096/1995 (Lei dos Par-
tidos Políticos) e n.º 4.737/1965 (Código Eleitoral). A lei alterou os prazos 
para convenções partidárias e filiação partidária, o tempo de campanha 
eleitoral e o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. 

Outra novidade: a cada 72 horas, o candidato terá que informar a arre-
cadação e os gastos. Isso para que o TSE possa comparar as informações 
de doações (a partir de um intercâmbio de dados com a Receita Federal e 
o Coaf, por exemplo) para saber se determinada doação está dentro dos 
limites estipulados pela lei. Assim, a Receita Federal vai informar sempre 
que alguém doar acima da renda declarada, ou seja, acima da capacidade 
econômica para fazer a doação.

A partir destas eleições municipais, todas as vezes que o primeiro colo-
cado for cassado haverá nova eleição. Essa nova eleição será direta – can-
didato escolhido por meio do voto do eleitor – caso ocorra nos primeiros 
três anos e seis meses do mandato. Caso ocorra nos últimos seis meses, 
a eleição será indireta – candidato escolhido pelo voto dos integrantes da 
câmara municipal.

Abaixo um resumo das mudanças, com a lei antiga e a nova. 
Fonte: site TSE e seminário Antes do Voto – TRE-MG 

MUDANÇAS IMPORTANTES NO REGISTRO DE CANDIDATURAS

NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS A SEREM REGISTRADOS PARA O 
CARGO DE VEREADOR (ELEIÇÕES 2016)

Antes:
Partido isolado: 150% do número de vagas a preencher.
Coligações: 200% do número de vagas a preencher.
Agora:
Partido isolado: 150% do número de vagas a preencher.
Coligações: 150% do número de vagas a preencher.

3 NOVIDADES PARA AS ELEIÇÕES 2016
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Exceção: Nos municípios com até 100 mil eleitores, as coligações poderão 
registrar até 200% do número de vagas a preencher.

Idade mínima para candidato a vereador

Antes: 18 anos completos até a data da posse.
Agora: 18 anos completos até o dia 15 de agosto (data limite para o 
registro).

PROPAGANDA POLÍTICA

Início do período das campanhas eleitorais
Antes: Após o dia 5 de julho.
Agora: Após o dia 15 de agosto.

Propaganda em bens particulares

Antes: Placas, faixas, cartazes e pinturas em muro eram permitidas, até o 
limite de 4 m2.
Agora: É permitido apenas adesivo ou papel, até o limite de 0,5 m2.

Debates

Antes: Era assegurada a participação de candidatos de partidos com re-
presentação na Câmara dos Deputados, sendo facultada a dos demais.
Agora: É assegurada a participação de candidatos de partidos com repre-
sentação superior a nove parlamentares na Câmara dos Deputados e que 
tenham requerido o registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral, 
sendo facultada a dos demais.

Período do horário eleitoral gratuito

Antes: 45 dias anteriores à antevéspera das eleições.
Agora: 35 dias anteriores à antevéspera das eleições (26 de agosto a 29 de 
setembro de 2016).

Propaganda em bloco

Antes: 60 minutos diários, no rádio e na TV, em dois blocos de 30 minutos 
cada, tanto para candidatos a prefeito (segundas, quartas e sextas-feiras) 
quanto para vereador (terças, quintas e sábados).
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Agora: 20 minutos diários, no rádio e na TV, em dois blocos de 10 minu-
tos cada, apenas para candidatos a prefeito.

Propaganda em bloco para prefeito

Antes: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 horas às 7h30 e das 12 ho-
ras às 12h30 (no rádio), e das 13 horas às 13h30 e das 20h30 às 21 horas 
(na televisão). 
Agora: De segunda-feira a sábado, das 7 horas às 7h10 e das 12 horas às 
12h10 (no rádio), e das 13 horas às 13h10 e das 20h30 às 20h40 (na tele-
visão).

Propaganda em bloco para vereador

Antes: Terças, quintas e sábados, das 7 horas às 7h30 e das 12 horas às 12h30 
(no rádio), e das 13 horas às 13h30 e das 20h30 às 21 horas (na televisão). 
Agora: Não há.

Propaganda em inserções

Antes: 30 minutos diários para veiculação de inserções de 15 minutos ou 
30 minutos. Ou 60 minutos, entre as 8 e as 24 horas, apenas para prefeito. 
Agora: 70 minutos diários, divididos à proporção de 60% para prefeito e 
40% para vereador, entre as 5 e as 24 horas.

Propaganda em inserções para prefeito

Antes: 30 minutos diários (100%).
Agora: 42 minutos diários (60% do total de 70 minutos diários).

Propaganda em inserções para vereador

Antes: Não havia.
Agora: 28 minutos diários (40% do total de 70 minutos diários).

Distribuição do tempo do horário eleitoral gratuito entre os partidos e as 
coligações

Antes: 1/3 do tempo total dividido igualitariamente entre partidos e coli-
gações e 2/3 divididos proporcionalmente à representatividade dos parti-
dos na Câmara dos Deputados.
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Agora: 10% do tempo total dividido igualitariamente entre os partidos 
e as coligações e 90% dividido proporcionalmente ao número de repre-
sentantes na Câmara dos Deputados, considerados, no caso de coligações 
para eleições majoritárias, o resultado da soma do número de represen-
tantes dos seis maiores partidos que a integrem e, no caso de coligações 
para eleições proporcionais, o resultado da soma do número de represen-
tantes de todos os partidos que a integrem.

FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Doação de recursos financeiros para partidos políticos

Antes: Pessoa física (até 10% dos rendimentos), pessoa jurídica (até 2% do 
faturamento bruto) e recursos próprios do candidato (até 50% do patri-
mônio nos termos da Resolução TSE n.º 23.406/2014).
Agora: Pessoa física (até 10% dos rendimentos) e recursos próprios do 
candidato (até os limites estabelecidos na lei).

Doação de recursos financeiros para candidatos

Antes: Pessoa física (até 10% dos rendimentos), pessoa jurídica (até 2% do 
faturamento bruto) e recursos próprios do candidato (até 50% do patri-
mônio, nos termos da Resolução TSE n.º 23.406/2014).
Agora: Pessoa física (até 10% dos rendimentos) e recursos próprios do 
candidato (até os limites estabelecidos na lei). Continua sendo possível o 
repasse de recursos dos partidos políticos aos candidatos, ainda que pro-
venientes do fundo partidário, desde que identificados os doadores (essa 
necessidade de identificação dos doadores ocorre em decorrência do de-
ferimento de medida cautelar na ADI n.º 5.394).

Fixação dos limites de gastos de campanha 

Antes: Deveriam ser estabelecidos por lei. Caso não houvesse lei fixando 
os limites (nunca houve), os próprios partidos os fixariam.
Agora: O TSE define os limites conforme parâmetros estabelecidos na lei 
(Resolução TSE n.º 23.459/2015).
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Parâmetros:

• Para prefeito: 

    Para o 1.º turno: Até 70% do maior gasto declarado no município na 
campanha para prefeito em 2012, caso tenha havido apenas um turno; e 
até 50% do valor total gasto, caso tenha havido dois turnos. 

    Para o 2.º turno: Até 30% do maior gasto declarado no município na 
campanha para prefeito em 2012.

• Para vereador: Até 70% do maior gasto declarado no município na cam-
panha para vereador em 2012. Nos municípios com até 10 mil eleitores, o 
limite de gastos será de R$ 100.000,00 para prefeito e de R$ 10.000,00 para 
vereador ou o estabelecido nos limites acima, o que for maior.

Prazo para julgamento das contas dos candidatos eleitos

Antes: Até oito dias antes da diplomação.
Agora: Até três dias antes da diplomação.
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 Para votar, o eleitor deve levar um documento oficial de identi-
ficação com foto. São aceitos: carteira de identidade, certificado de reser-
vista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação com foto, iden-
tidade funcional e passaporte. Não são aceitos: certidão de nascimento ou 
casamento. 

A Justiça Eleitoral sugere que, se possível, o eleitor leve também o seu 
título eleitoral, o que facilita encontrar o seu local de votação e pode ser 
útil caso o número de inscrição do eleitor seja necessário.

Para saber o número de seu título e seu local de votação, o eleitor pode 
ligar para o número do Disque-Eleitor, que é 148. O serviço funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas; e, até 16 de dezembro, o serviço 
funciona em regime de plantão aos sábados, aos domingos e nos feriados, 
das 8 às 19 horas. 

Dados sobre candidatos o eleitor consegue através do sistema Divul-
gação de Candidaturas e Contas Eleitorais, disponível no site do Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG): www.tre-mg.jus.br.

Para justificar a ausência às urnas
No dia das eleições, quem estiver fora de seu domicílio eleitoral (a ci-

dade onde vota) pode justificar a ausência em qualquer local de votação, 
das 8 às 17 horas. Nesse caso, o eleitor deverá ter o número do título, 
um documento de identificação com foto e o formulário de justificativa 
preenchido.

Se o eleitor não fizer sua justificativa no dia das eleições, tem até 60 
dias para fazê-lo (até 1.º de dezembro de 2016, com relação ao 1.º turno, 
e até 29 de dezembro de 2016, com relação ao 2.º turno), em qualquer 
cartório eleitoral, apresentando documento que justifique a ausência (por 
exemplo, atestado médico). Caso não tenha votado porque estava no ex-
terior, o eleitor tem até 30 dias, a contar do seu retorno ao Brasil, para 
justificar, devendo apresentar cópia do documento oficial de identificação 
e comprovante dos motivos alegados para justificar a impossibilidade do 
exercício do voto.

4 DO QUE O ELEITOR PRECISA SABER
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A justificativa é válida somente para o turno ao qual o eleitor não com-
pareceu por estar fora de seu domicílio eleitoral. Assim, se o eleitor deixou 
de votar nos dois turnos da eleição, terá de justificar sua ausência em cada 
um, separadamente, obedecendo aos mesmos requisitos e prazos.

O eleitor pode justificar a ausência às eleições tantas vezes quantas fo-
rem necessárias, mas deve estar atento à revisão do eleitorado no municí-
pio onde for inscrito. O eleitor, quando convocado pela Justiça Eleitoral, 
deve comparecer ao cartório ou poderá ter seu título eleitoral cancelado. 

Títulos cancelados
O eleitor que deixou de votar e de justificar a ausência em três elei-

ções consecutivas (cada turno é considerado uma eleição) e teve seu título 
cancelado não poderá votar nas Eleições 2016. Ele deve procurar o cartó-
rio eleitoral da zona onde vota somente a partir de novembro deste ano, 
quando o cadastro nacional de eleitores será reaberto. Em 2015, 148.235 
eleitores mineiros tiveram seus títulos cancelados por não terem votado 
nem justificado a ausência nas três últimas eleições.

SEÇÕES ESPECIAIS 

O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida teve até o dia 4 de 
maio de 2016 para solicitar a transferência para uma seção especial. Em 
todo o Brasil, a Justiça Eleitoral tem o registro de quase 700 mil eleitores 
com deficiência, sendo mais de 130 mil no exterior. 

O eleitor pode se informar sobre as seções especiais que existem na 
sua cidade através do site do TRE-MG (http://www.tre-mg.jus.br/eleitor/
titulo-e-local-de-votacao/secoes-especiais).

Minas Gerais – Eleitores com deficiência

2014: 23.048 eleitores com deficiência ou com necessidades especiais.
2012: 15.284 eleitores com deficiência ou com necessidades especiais.

Minas Gerais – Número de seções especiais

2014: Em Minas Gerais, eram 1.731 seções especiais de fácil acesso. Des-
sas, 265 estavam na Capital. Esse número considera as seções agregadas.
2012: Em Minas Gerais, eram 2.056 seções especiais de fácil acesso ao 
eleitor. Belo Horizonte tinha 194 seções especiais.
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Seções especiais para presos provisórios e adolescentes internados

A Resolução n.° 23.461 determina que os juízes eleitorais, sob a coor-
denação dos tribunais regionais eleitorais (TREs), devem criar seções elei-
torais especiais para garantir que os presos provisórios e os adolescentes 
internados tenham assegurado o direito de voto ou à justificativa.

As seções eleitorais serão instaladas nos estabelecimentos prisionais 
e nas unidades de internação com, no mínimo, 20 eleitores aptos a votar. 
Caso esse número não seja atingido, os eleitores habilitados devem ser in-
formados sobre a impossibilidade de votar, podendo, nesse caso, justificar 
a ausência. 

O prazo para alistamento dos presos provisórios e dos adolescentes 
internados foi até o dia 4 de maio deste ano, data oficial do fechamento do 
cadastro eleitoral. Já os pedidos de transferência para as seções especiais 
deveriam ter sido encaminhados pelos administradores dos estabeleci-
mentos prisionais para os cartórios eleitorais até o dia 29 de julho, mesma 
data-limite para que, caso o detento tivesse sido posto em liberdade, fosse 
efetuado o cancelamento da habilitação para votar nas referidas seções, 
com reversão à seção de origem do ex-detento.

Os TREs tiveram até o dia 5 de agosto para informar ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) o número de seções eleitorais que serão instaladas 
em estabelecimentos prisionais ou em unidades de internação de adoles-
centes nos respectivos estados, além do número de eleitores alistados e 
transferidos para as referidas seções.

São considerados presos provisórios as pessoas recolhidas em estabe-
lecimentos prisionais sem condenação criminal transitada em julgado. Já 
os adolescentes internados são aqueles maiores de 16 e menores de 21 
anos, submetidos à medida socioeducativa de internação ou a internação 
provisória, nos termos da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Minas Gerais

Serão instalados cinco locais de votação em estabelecimentos prisio-
nais e unidades de internação de adolescentes:

Boa Esperança – Local: 1.171 (24 eleitores)
Conselheiro Lafaiete – Local: 1.791 (89 eleitores)
João Monlevade – Local: 1.643 (25 eleitores)
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Patrocínio – Locais: 1.953 (51 eleitores) e 1.970 (33 eleitores)
Total de eleitores inscritos: 222

Outras informações

Quem é obrigado a votar:
O voto é obrigatório para os alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 
anos.

Quem tem direito ao voto facultativo:
O voto é facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e para 
quem tem 16 ou 17 anos de idade. 

A partir da Constituição de 1988, os jovens de 16 e 17 anos também pas-
saram a ter direito ao voto, mas não são obrigados a votar. Podem obter o 
título de eleitor, mas têm a prerrogativa de votar apenas se quiserem.

Têm preferência para votar os candidatos, os juízes eleitorais, seus au-
xiliares e os servidores da Justiça Eleitoral, os promotores eleitorais, os 
policiais militares em serviço e, ainda, os eleitores maiores de 60 anos, 
os enfermos, as pessoas com deficiência e as mulheres grávidas ou que 
estejam amamentando. 

É proibido entrar na cabine de votação com telefone celular, máquina 
fotográfica, câmera de vídeo, equipamento de radiocomunicação ou qual-
quer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Esses apare-
lhos devem ficar retidos na mesa enquanto o eleitor estiver votando.

O objetivo é assegurar o sigilo do voto. A tentativa de quebra ou a quebra 
do sigilo do voto é tipificada como crime eleitoral.

O eleitor pode entrar na cabine de votação com santinhos ou anotações 
de números e nomes de candidatos (colas), o que facilita e torna mais 
rápida a votação.

O eleitor pode entrar na seção eleitoral usando bandeiras, broches, dísti-
cos e adesivos, pois é permitida a manifestação individual e silenciosa da 
preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato. Não é 
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permitido o uso de camiseta com qualquer tipo de propaganda eleitoral, 
seja feita por candidato, seja pelo próprio eleitor.

Acessibilidade: 
Somente aqueles que tenham alguma restrição de acessibilidade, dificul-
dade de locomoção (ou de visão) ou, ainda, que precisem de auxílio para 
votar podem ser acompanhados na cabine de votação por uma pessoa de 
sua confiança. 

Propaganda eleitoral: 
A propaganda eleitoral termina no dia 1.º de outubro, na véspera da elei-
ção, em 1.º turno. (Resolução TSE n.º 23.457/2015, que trata da propagan-
da eleitoral, do horário gratuito no rádio e na TV e das condutas ilícitas na 
campanha de 2016).

O que pode e o que não pode:

Até 29 de setembro (três dias antes)

É permitido:
•	Propaganda política sob a forma de reuniões públicas ou promoção de 

comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8 e 
as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, 
que poderá ser prorrogado por mais duas horas.

•	Divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão 
(Lei n.º 9.504/1997, art. 47, caput).

•	Realização de debate no rádio e na televisão, admitida a extensão do 
debate cuja transmissão se inicie nessa data e se estenda até as 7 horas 
do dia 30 de setembro de 2016.

Até 30 de setembro (dois dias antes)
É permitida divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral 
e reprodução, na internet, de jornal impresso com propaganda eleitoral 
(Lei n.º 9.504/1997, art. 43).

Até 1.º de outubro (véspera das eleições) 
Entre 8 e 22 horas – Alto-falantes e amplificadores de som são permiti-
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dos, mas esses equipamentos não podem ser utilizados a menos de 200 
metros das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos es-
tados, do Distrito Federal e dos municípios; das sedes dos tribunais ju-
diciais; dos quartéis e de outros estabelecimentos militares; dos hospitais 
e das casas de saúde, bem como de escolas, bibliotecas públicas, igrejas e 
teatros, quando em funcionamento (Lei n.º 9.504/1997, art. 39, §§ 3.º e 5.º, 
I; e Resolução TSE n.º 23.457/2015, arts. 4.º e 66, I).

Até 22 horas – É permitida a realização de caminhada, carreata e pas-
seata, mas, nesses eventos, não podem ser usados microfones para que 
eles não sejam transformados em comícios. Além disso, as vedações sobre 
distância mínima de órgãos públicos são as mesmas para alto-falantes e 
amplificadores de som (Lei n.º 9.504/1997, art. 39, § 9.º; Resolução TSE n.º 
23.457/2015, arts. 11, § 5.º, e 66).

Também são permitidos a distribuição de material gráfico e o uso de car-
ro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de 
candidatos. 

A distribuição de folhetos, volantes, adesivos e outros impressos (santi-
nhos) pode ser feita até as 22 horas do dia que antecede as eleições e não 
depende da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça 
Eleitoral. Os adesivos devem ter a dimensão máxima de 50cm x 40cm. 
Todo material impresso de campanha deverá conter também o número de 
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número 
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela 
confecção, bem como de quem o contratou, além da respectiva tiragem 
(Lei n.º 9.504/1997, arts. 38 e 39, § 9.º; Resolução TSE n.º 23.457/2015, 
arts. 11, § 5.º, 14, § 7.º, e 16).

Em 2 de outubro (dia das eleições)

É permitido:
A propaganda eleitoral na internet pode ser veiculada inclusive no dia da 
eleição. Mas atenção: em qualquer período da campanha eleitoral é proi-
bida a propaganda eleitoral paga em sites de pessoas jurídicas, com ou sem 
fins lucrativos, e em sites oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades 
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da administração pública. A divulgação de propaganda e de mensagens 
relativas ao processo eleitoral, inclusive quando provenientes de eleitor, 
não pode ser impulsionada por mecanismos ou serviços que, mediante 
remuneração paga aos provedores de serviços, potencializem o alcance e 
a divulgação da informação para atingir usuários que, normalmente, não 
teriam acesso ao seu conteúdo. Serão aplicadas aos provedores de con-
teúdo ou de serviços multimídia as penalidades previstas em lei, caso não 
cumpram, no prazo estipulado, a determinação da Justiça Eleitoral para 
cessar a divulgação de propaganda irregular veiculada sob sua responsa-
bilidade, desde que comprovado seu prévio conhecimento. Constitui cri-
me a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade 
específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a 
honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. 

O que é permitido é a propaganda em sites de partidos e candidatos, desde 
que comunicados à Justiça Eleitoral e hospedados em provedores estabe-
lecidos no Brasil e a veiculação de propaganda eleitoral por meio de blogs, 
redes sociais (Facebook, Twitter, etc.) e sites de mensagens instantâneas. 
Também é permitida a propaganda eleitoral veiculada por e-mail, mas as 
mensagens devem conter mecanismo que possibilite ao destinatário so-
licitar seu descadastramento. É permitida, ainda, a reprodução do jornal 
impresso na internet, desde que seja feita a partir do site do próprio jornal, 
respeitado integralmente o formato e o conteúdo da versão impressa (Lei 
n.º 9.504/1997, art. 57-A e seguintes; Resolução TSE n.º 23.457/2015, art. 
21 e seguintes).

É proibido:
– Uso de alto-falantes e amplificadores de som.

– Caminhadas, carreatas e passeatas.

– Comícios.

– Arregimentação de eleitor ou propaganda de boca de urna (distribui-
ção de santinhos) e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de 
partidos políticos ou de seus candidatos. É proibido, também, espalhar 
material de campanha no local de votação ou nas vias próximas, ainda 
que realizado na véspera da eleição, sujeitando-se os infratores a multa e 
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apuração criminal (Lei n.º 9.504/1997, arts. 38 e 39, § 9.º; Resolução TSE 
n.º 23.457/2015, arts. 11, § 5.º, 14, § 7.º, e 16).
– Aglomeração de pessoas, em qualquer local público ou aberto ao públi-
co, portando instrumentos de propaganda que caracterizem manifestação 
coletiva, com ou sem utilização de veículos.
– Aos mesários, aos servidores da Justiça Eleitoral e aos escrutinadores é 
proibido, no recinto das seções eleitorais e das juntas apuradoras, o uso de 
vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido políti-
co ou coligação ou candidato.
– Aos fiscais partidários, é proibido, nos trabalhos de votação, o uso de 
vestuário padronizado. Nessa situação, é permitido somente o uso de cra-
chás com o nome e a sigla do partido político ou coligação.
– Divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral de cada 
candidato, partido político ou coligação.

Como fazer uma denúncia por propaganda irregular:
Qualquer eleitor pode denunciar irregularidades relativas à propaganda 
eleitoral. Isso pode ser feito pessoalmente, no cartório eleitoral mais pró-
ximo de onde ele estiver. A localização dos cartórios eleitorais está em 
www.tre-mg.jus.br/eleitor/zonas-eleitorais/consulta-enderecos-de-zonas
-eleitorais. A denúncia também pode ser feita on-line (www.tre-mg.jus.
br/eleicoes/formulario-de-denuncia).
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Belo Horizonte – 11 candidatos
Limite de gastos: R$ 26.697.376,47 

Nome: Alexandre Kalil 
Número: 31 
Vice: Paulo Lamac 
Coligação: Pra BH Funcionar  
Ocupação: Empresário e dirigente esportivo 
Data de nascimento: 25 de março de 1959 
Sobre o candidato: Empresário e dirigente desportivo brasileiro, presidiu 
o Clube Atlético Mineiro de 2008 a 2014.

Nome: Délio Malheiros 
Número: 55 
Vice: Josué Valadão 
Coligação: BH Segue em Frente 
Ocupação: Vice-prefeito de Belo Horizonte 
Data de nascimento: 9 de abril de 1961 
Sobre o candidato: Advogado especializado em Direito do Consumidor, 
foi o terceiro deputado estadual mais votado nas eleições de 2010. 

Nome: Eros Biondini 
Número: 90 
Vice: Wallace Brandão 
Partido: Pros  
Ocupação: Deputado federal  
Data de nascimento: 20 de maio de 1971 
Sobre o candidato: Eros Ferreira Biondini é médico-veterinário, cantor, 
apresentador e deputado federal por Minas Gerais. 

5 PERFIL DOS CANDIDATOS
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Nome: João Leite 
Número: 45 
Vice: Professor Ronaldo Gontijo 
Coligação: Juntos por BH 
Ocupação: Deputado estadual  
Data de nascimento: 13 de outubro de 1955 
Sobre o candidato: Ex-jogador de futebol, foi secretário de Estado e, 
atualmente, é deputado estadual em Minas Gerais. 

Nome: Luis Tibé 
Número: 70 
Vice: Felipe Totó Teixeira 
Coligação: A BH Que A Gente Quer  
Ocupação: Deputado federal 
Data de nascimento: 23 de julho de 1971 
Sobre o candidato: Luis Tibé é empresário do ramo de telefonia móvel e 
já foi vereador em Belo Horizonte.

Nome: Marcelo Álvaro Antônio
Número: 22 
Vice: Professora Rosilene 
Coligação: Mudança de Verdade 
Ocupação: Deputado federal 
Data de nascimento: 16 de fevereiro de 1974 
Sobre o candidato: Belo-horizontino, marido e pai, Marcelo Álvaro An-
tônio é deputado federal por Minas Gerais. 

Nome: Maria da Consolação 
Número: 50 
Vice: Pablo Lima 
Coligação: Frente de Esquerda BH Socialista 
Ocupação: Professora e ativista 
Data de nascimento: 21 de maio de 1963 
Sobre a candidata: Maria da Consolação é de BH e tem 53 anos. Douto-
ra em Educação, ela é professora da rede municipal e da Universidade do 
Estado de Minas Gerais (Uemg). Preside o Psol, é ligada a movimentos 
sociais da capital mineira e concorreu à prefeitura em 2012.
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Nome: Reginaldo Lopes 
Número: 13 
Vice: Jô Moraes 
Coligação: BH Popular 
Ocupação: Deputado federal 
Data de nascimento: 2 de abril de 1973 
Sobre o candidato: Pós-graduado pela UFSJ e deputado federal, presidiu 
o Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais por dois mandatos.

Nome: Rodrigo Pacheco  
Número: 15 
Vice: Pastor Vanderlei Miranda 
Coligação: Beagá para Todos  
Ocupação: Deputado federal 
Data de nascimento: 3 de novembro de 1976 
Sobre o candidato: Advogado, Rodrigo Pacheco é deputado federal por 
Minas Gerais. 

Nome: Sargento Rodrigues  
Número: 12 
Vice: Edson Pereira 
Coligação: BH Segura 
Ocupação: Deputado estadual  
Data de nascimento: 30 de maio de 1964 
Sobre o candidato: Sexto de sete filhos, Sargento Rodrigues é policial 
militar reformado e deputado estadual em Minas Gerais.

Nome: Vanessa Portugal  
Número: 16  
Vice: Firmínia Rodrigues 
Partido: PSTU 
Ocupação: Professora do ensino fundamental  
Data de nascimento: 12 de abril de 1970 
Sobre a candidata: Professora da rede municipal de ensino e militante da 
esquerda mineira. 
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Betim – 11 candidatos
Limite de gastos: R$ 4.524.655,00

Nome: Beto do Depósito / Carlos Roberto de Carvalho  
Número: 27  
Vice: Alex Couto 
Coligação: Com A Força do Povo 
Ocupação: Vereador 
Data de nascimento: 10 de novembro de 1964 
Sobre o candidato: Casado, natural de Nova Era (MG). 

Nome: Dorinha 
Número: 16 
Vice: Alcides 
Partido: PSTU 
Ocupação: Servidor público municipal  
Data de nascimento: 25 de janeiro de 1966 
Sobre a candidata: Solteira. 

Nome: Erasmo Carlos 
Número: 20 
Vice: Professora Cristian Kelly 
Partido: PSC 
Ocupação: Vereador 
Data de nascimento: 25 de março de 1978

Nome: Eutair Santos 
Número: 13 
Vice: Lora Professora 
Partido: PT 
Ocupação: Vereador 
Data de nascimento: 22 de setembro de 1965 
Sobre o candidato: Eutair dos Santos chegou a Betim em 1990 para 
tomar posse como professor de História na rede municipal de Betim; é 
mestre em Educação e bacharel em Direito.
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Nome: Fernando Mendonça 
Número: 17 
Vice: Wagner Gonçalves 
Partido: PSL 
Ocupação: Juiz de paz 
Data de nascimento: 28 de janeiro de 1954 
Sobre o candidato: Solteiro. 

Nome: Ivair Nogueira 
Número: 15 
Vice: Dr. Adão 
Coligação: Compromisso com Betim 
Ocupação: Deputado estadual 
Data de nascimento: 6 de novembro de 1951 
Sobre o candidato: Natural de Betim, reside no município com sua 
esposa Leia Nogueira, seus filhos Débora, Vitor e Vinícius, e seus netos 
Lorenzo, Lucca e Olívia. 

Nome: Vittorio Medioli 
Número: 31 
Vice: Dr. Vinícius 
Coligação: O Bem de Betim 
Ocupação: Outras 
Data de nascimento: 3 de maio de 1951 
Sobre o candidato: Casado. 

Nome: Welinton Sapão 
Número: 23 
Vice: Renato Ti-Rei 
Partido: PPS 
Ocupação: Vereador 
Data de nascimento: 19 de julho de 1976 
Sobre o candidato: Casado, foi o vereador mais bem votado de Betim 
em 2012.
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Nome: Wenceslau Moura 
Número: 40 
Vice: Professor Leco 
Coligação: Acorda Betim! 
Ocupação: Empresário 
Data de nascimento: 3 de dezembro de 1964 
Sobre o candidato: Casado, natural de Sete Lagoas. 

Nome: Wilson de Sousa 
Número: 50 
Vice: Alessandro Augusto Leita  
Partido: Psol 
Ocupação: Advogado 
Data de nascimento: 23 de maio de 1967 
Sobre o candidato: Casado.

Nome: Zulu 
Número: 21 
Vice: Warlen Nunes 
Partido: PCB 
Ocupação: Outras 
Data de nascimento: 11 de março de 1950 
Sobre o candidato: Solteiro.

Contagem – 10 candidatos
Limite de gastos: R$ 5.408.292,94 

Nome: Ademir Lucas 
Número: 22 
Vice: Gil Diniz Neto 
Coligação: Experiência e Juventude 
Ocupação: Aposentado 
Data de nascimento: 29 de setembro de 1943 
Sobre o candidato: Advogado especializado em Direito do Consumidor.



68

Nome: Alex de Freitas  
Número: 45 
Vice: William Barreiro 
Coligação: Contagem para O Futuro 
Ocupação: Empresário  
Data de nascimento: 8 de maio de 1974 
Sobre o candidato: Casado, pai de três filhos e empresário. 

Nome: Carlin Moura 
Número: 65 
Vice: João Guedes 
Coligação: É Assim Que Se Faz 
Ocupação: Servidor público municipal  
Data de nascimento: 29 de fevereiro de 1968 
Sobre o candidato: Advogado e jornalista, Carlin Moura é o atual prefei-
to de Contagem, com baixos níveis de aprovação. 

Nome: Domingos de Castro 
Número: 54 
Vice: Marco Antônio  
Partido: PPL  
Ocupação: Diretor de empresas 
Data de nascimento: 15 de novembro de 1957 
Sobre o candidato: Empreendedor e morador de Contagem.  

Nome: Eduardo Ferreira 
Número: 28 
Vice: Edivam Teodoro 
Partido: PRTB 
Ocupação: Administrador 
Data de nascimento: 13 de fevereiro de 1974 
Sobre o candidato: Eduardo é casado e já concorreu ao cargo de verea-
dor em Contagem em três eleições. 
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Nome: Geraldo Araújo (Batata) 
Número: 16 
Vice: Israel Pinheiro 
Partido: PSTU 
Ocupação: Trabalhador metalúrgico e siderúrgico  
Data de nascimento: 13 de dezembro de 1972 
Sobre o candidato: Natural de Curvelo, Geraldo é casado e se autodecla-
ra socialista.  

Nome: Jander Filaretti 
Número: 15 
Vice: Dra. Leandra 
Coligação: Contagem Volta a Crescer 
Ocupação: Empresário 
Data de nascimento: 11 de julho de 1966 
Sobre o candidato: Foi secretário municipal de Esportes e Lazer em 2002 
e 2003, e secretário municipal de Meio Ambiente e presidente do Conse-
lho Municipal de Meio Ambiente, de 2009 a 2012.  

Nome: Kaká Menezes 
Número: 18 
Vice: Alexandre Silva 
Partido: Rede 
Ocupação: Outras 
Data de nascimento: 9 de agosto de 1979 
Sobre o candidato: Fundador da organização não governamental Ele 
Clama.  

Nome: Monique Pacheco 
Número: 50 
Vice: Gilmar Campos 
Coligação: Frente de Esquerda Socialista 
Ocupação: Professora de ensino médio 
Data de nascimento: 20 de fevereiro de 1985 
Sobre a candidata: Monique ingressou há pouco na carreira política com 
o objetivo de representar os trabalhadores do município de Contagem. 
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Nome: Rodinei  
Número: 55 
Vice: Kátia Bordoni 
Partido: PSD 
Ocupação: Vereador 
Data de nascimento: 21 de fevereiro de 1976 
Sobre o candidato: Solteiro, o candidato começou sua trajetória na 
região de Várzea das Flores com projetos sociais e de gestão, assumindo a 
administração dessa regional.

Governador Valadares – 4 candidatos
Limite de gastos: R$ 1.759.252,77

Nome: André Luiz Coelho Merlo  
Número: 45 
Vice: Dr. Luciano 
Coligação: Valadares Tem Jeito  
Ocupação: Engenheiro 
Data de nascimento: 25 de novembro de 1965 
Sobre o candidato: Natural de Valadares, casado e pai de dois filhos. 

Nome: Guetão – Glêdston Gomes de Araújo 
Número: 13 
Vice: Cledio Matos 
Coligação: Frente GV Popular  
Ocupação: Servidor público municipal  
Data de nascimento: 9 de junho de 1978 
Sobre o candidato: Glêdston Gomes de Araújo tem 42 anos e é natural 
de Teixeira de Freitas (BA). Foi vereador por duas vezes e trabalhou por 
15 anos na Polícia Militar. 

Nome: João Kenned  
Número: 44  
Vice: Bruno Lima 
Partido: PRP 
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Ocupação: Jornalista e redator 
Data de nascimento: 18 de janeiro de 1969 
Sobre o candidato: João Kenned é natural de Virgolândia, mas mora em 
Governador Valadares desde a infância. É jornalista e apresentador de 
televisão e concorre a um cargo público pela primeira vez. 

Nome: Ricardo Pedrosa 
Número: 51 
Vice: José Feliciano 
Coligação: PEN 
Ocupação: Empresário  
Data de nascimento: 5 de agosto de 1976 
Sobre o candidato: Ricardo Pedrosa é empresário, tem 39 anos e é natural 
de Governador Valadares. Ele já foi candidato a deputado federal em 2014. 

Juiz de Fora – 7 candidatos
Limite de gastos: R$ 3.214.227,08 

Nome: Bruno Siqueira 
Número: 15 
Vice: Dr. Antônio Almas 
Coligação: Pro Futuro e Agora 
Ocupação: Prefeito  
Data de nascimento: 23 de agosto de 1974 
Sobre o candidato: Prefeito de Juiz de Fora. Mineiro, engenheiro, casado 
e pai de um menino. 

Nome: Lafayette de Andrada 
Número: 55 
Vice: Eduardo Lucas 
Coligação: Pra Melhorar Juiz de Fora 
Ocupação: Deputado estadual 
Data de nascimento: 17 de outubro de 1966 
Sobre o candidato: Casado, pai de dois filhos, é membro do Instituto 
Mineiro de Direito Constitucional e do Instituto Histórico e Geográfico 
de Minas Gerais. É deputado estadual em Minas Gerais.  
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Nome: Margarida Salomão 
Número: 13 
Vice: Chico Evangelista 
Coligação: Viva Juiz de Fora 
Ocupação: Deputada federal  
Data de nascimento: 10 de junho de 1950 
Sobre a candidata: Foi reitora, por dois mandatos consecutivos, da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), entre 1998 e 2006.

Nome: Maria Ângela 
Número: 50 
Vice: Rubens Ragone (Rubim) 
Coligação: Frente Popular Socialista 
Ocupação: Outras 
Data de nascimento: 18 de dezembro de 1957 
Sobre a candidata: De seus 58 anos de idade, 47 deles foram vividos em 
Juiz de Fora. É funcionária pública lotada no HU da UFJF, sindicalista e 
diretora da Fasubra.

Nome: Noraldino Júnior 
Número: 20 
Vice: Cláudio Dornelas 
Coligação: Juiz de Fora Mais Humana 
Ocupação: Deputado estadual 
Data de nascimento: 20 de novembro de 1975 
Sobre o candidato: Casado e parlamentar referência da causa animal na 
ALMG.
 
Nome: Victória Mello (Vic) 
Número: 16 
Vice: José Maria Carneiro 
Partido: PSTU 
Ocupação: Professora do ensino fundamental  
Data de nascimento: 20 de julho de 1956 
Sobre a candidata: Militante da esquerda de Juiz de Fora.
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Nome: Wilson da Rezato 
Número: 40 
Vice: Aloísio Gonçalves 
Coligação: A Mudança Está em Suas Mãos 
Ocupação: Empresário 
Data de nascimento: 2 de agosto de 1961 
Sobre o candidato: Caçula de uma família de 11 filhos, nasceu em Juiz 
de Fora, em 1961, num sítio entre Igrejinha e Humaitá.  

Montes Claros – 6 candidatos 
Limite de gastos: R$ 2.670.380,34

Nome: Gláucia Eliana  
Número: 35 
Vice: Professor Joaquim 
Partido: PMB 
Ocupação: Servidora pública estadual 
Data de nascimento: 28 de fevereiro de 1965 
Sobre a candidata: Gláucia Eliana Rodrigues, 51 anos, é servidora esta-
dual, gestora fazendária da Receita Estadual de Minas Gerais, formada 
em Ciências Contábeis e Matemática. Esta é a primeira participação da 
servidora em um pleito eleitoral. 

Nome: Humberto Souto 
Número: 23 
Vice: Adauto Marques 
Coligação: Pra Fazer a Mudança 
Ocupação: Advogado 
Data de nascimento: 3 de junho de 1934 
Sobre o candidato: Iniciou sua trajetória na política como vereador em 
Montes Claros, em 1962. Já foi deputado estadual, assumindo o cargo 
em 1971, e deputado federal, cumprindo, em 1974, o primeiro de seis 
mandatos consecutivos. Também já foi ministro do Tribunal de Contas 
da União, entre 1995 e 2004.  



74

Nome: Jairo 
Número: 25 
Vice: Álvaro 
Coligação: Montes Claros Pode Mais 
Ocupação: Odontólogo  
Data de nascimento: 18 de maio de 1994 
Sobre o candidato: Jairo Ataíde (DEM), 72 anos, é cirurgião dentista e 
empresário rural. Foi prefeito de Montes Claros em duas gestões, de 1997 
a 2000 e de 2001 a 2004. Ele iniciou a carreira política como deputado 
estadual, em 1995; já cumpriu também mandatos como deputado fede-
ral, sendo o último deles entre 2011 e 2015.  

Nome: Jéssica Viana 
Número: 50 
Vice: Dr. Lineu 
Partido: Psol 
Ocupação: Estagiária 
Data de nascimento: 15 de maio de 1991 
Sobre a candidata: Jéssica Viana é estudante do curso de História e será 
candidata ao Executivo pela primeira vez.  

Nome: Ruy Muniz 
Número: 40 
Vice: Danilo Narciso 
Coligação: Competência para Fazer Mais 
Ocupação: Prefeito 
Data de nascimento: 2 de maio de 1960 
Sobre o candidato: Ruy é médico, empreendedor e professor. Fez de um 
galpão abandonado a Funorte. Hoje é prefeito de Montes Claros. 

 
Nome: Sued 
Número: 13 
Vice: Leninha 
Coligação: Unidos por Montes Claros 
Ocupação: Professor do ensino médio 
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Data de nascimento: 21 de novembro de 1964 
Sobre o candidato: Sued Botelho, de 52 anos, é professor e iniciou sua 
carreira política no próprio Partido dos Trabalhadores. Em 2000, foi 
eleito vereador em Montes Claros e, entre 2005 e 2008, foi vice-prefeito 
da cidade. 

Uberaba – 8 candidatos
Limite de gastos: R$ 2.998.589,88

Nome: Ângela  
Número: 11 
Vice: Anderson Adauto 
Coligação: Pra Uberaba Voltar a Crescer 
Ocupação: Advogada 
Data de nascimento: 23 de agosto de 1973 
Sobre a candidata: Casada, mãe e natural de Belo Horizonte.
 
Nome: Antônio Lerin 
Número: 40 
Vice: Samir Cecílio Filho 
Coligação: Compromisso por Uberaba 
Ocupação: Deputado estadual 
Data de nascimento: 23 de janeiro de 1968
Sobre o candidato: Natural de Uberaba, é casado com Sandra Menezes e 
pai do Thiago. 

Nome: Froidinho–Luiz Renato de Oliveira  (CANDIDATURA INDEFE-
RIDA)  
Número: 44 
Vice: Juliano Batista 
Partido: PRP 
Ocupação: Empresário 
Data de nascimento: 16 de março de 1970 
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Nome: Gledston Moreli – Dê Só Faróis  
Número: 54 
Vice: Herbal Kobayashi 
Coligação: O Novo de Verdade para O Bem de Nossa Cidade 
Ocupação: Administrador 
Data de nascimento: 8 de outubro de 1974
Sobre o candidato: Casado, pai de dois filhos e natural de Araçatuba. 

Nome: Paulo Piau 
Número: 15 
Vice: João Gilberto Ripposati 
Coligação: Somos Todos Uberaba 
Ocupação: Engenheiro 
Data de nascimento: 23 de agosto de 1953
Sobre o candidato: Paulo Piau é prefeito de Uberaba, casado com Heloí-
sa e pai de Gustavo e Rodrigo. 

Nome: Públio Rocha 
Número: 43 
Vice: Josimar 
Coligação: Gestão Ética Eficiente – Uberaba Mais Humana e Sustentável 
Ocupação: Advogado 
Data de nascimento: 
Sobre o candidato: Públio tem 54 anos de idade e 30 de carreira na advo-
cacia. É o atual presidente do diretório municipal do PV, posto assumido 
em outubro de 2015. O advogado também foi diretor jurídico de um dos 
times de futebol da cidade, o Uberaba Sport Club (USC).  

Nome: Simea 
Número: 16 
Vice: Eustáquio Reis 
Coligação: Frente de Esquerda dos Trabalhadores 
Ocupação: Servidora pública federal  
Data de nascimento: 4 de dezembro de 1966
Sobre a candidata: É a primeira candidatura de Simea.



77

Nome: Wagner Júnior 
Número: 36 
Vice: Dr. Heleno 
Coligação: Uberaba Pode 
Ocupação: Contador 
Data de nascimento: 29 de março de 1973
Sobre o candidato: Wagner do Nascimento Júnior tem 40 anos e é advo-
gado, contador e economista. 

Uberlândia – 5 candidatos
Limite de gastos: R$ 4.127.177,63

Nome: Alexandre Andrade 
Número: 40  
Vice: Dr. Junqueira 
Coligação: Pra Uberlândia Mudar de Verdade 
Ocupação: Economista 
Data de nascimento: 2 de setembro de 1976 
Sobre o candidato: Alexandre Andrade, 39 anos, é economista especia-
lista em Gerência de Cidades e ex-secretário de Trânsito e Transportes 
da cidade na atual gestão. Pediu exoneração do cargo neste ano para se 
dedicar à campanha eleitoral. 

Nome: Cida 
Número: 50 
Vice: Manoel Cipriano 
Partido: Psol 
Ocupação: Aposentada 
Data de nascimento: 6 de novembro de 1956 
Sobre a candidata: Cida Machado, 59 anos, é integrante do Movimento 
Terra e Liberdade (MTL) e assentada da Fazenda Tangará. A candidata é 
uma das fundadoras do Psol em Uberlândia e já havia disputado a elei-
ção como suplente de senador, pelo partido, em 2010. 
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Nome: Gilberto Cunha 
Número: 16 
Vice: Chico do PSTU 
Partido: PSTU 
Ocupação: Professor do ensino médio  
Data de nascimento: 5 de julho de 1962 
Sobre o candidato: Gilberto Cunha, 54 anos, é professor e já disputou 
quatro eleições do Executivo e também para deputado federal.

Nome: Gilmar Machado 
Número: 13 
Vice: Carlos José 
Coligação: Lado a Lado com Nossa Gente 
Ocupação: Prefeito de Uberlândia 
Data de nascimento: 6 de novembro de 1961 
Sobre o candidato: Casado com a cirurgiã-dentista Rosângela Borges, 
pai de Gustavo Barcelos Machado e Letícia Barcelos Machado, também é 
membro da Igreja Batista Central de Uberlândia.  

Nome: Odelmo Leão 
Número: 11 
Vice: Paulo Sérgio 
Coligação: Prontos para O Trabalho 
Ocupação: Deputado federal 
Data de nascimento: 26 de maio de 1946 
Sobre o candidato:Deputado federal eleito em 2014 com 179.652 votos. 
Deputado federal de 1991 a 2003. Secretário de Estado da Agricultura  
de 2003 a 2004. Prefeito de Uberlândia por dois mandatos consecutivos 
(2005 a 2012).
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Endereços do TRE 

Av. Prudente de Morais, 100 

Neste local funcionará a sessão permanente da Corte, que será instalada 
às 8 horas, na Sala de Sessões (3.º andar). A sessão permanente funcionará 
até o final da votação.

Av. Prudente de Morais, 320 

1. Sala de Imprensa (onde vão ficar concentrados os serviços de asses-
soria de imprensa, de divulgação de resultados e o ponto de vivo das 
outras emissoras)

Localização: auditório (3.º andar à esquerda do elevador).
Acesso: permitido a jornalistas credenciados pela CCS e identificados 
na portaria. 

2. Votação paralela (horário: das 8 às 17 horas)
Localização: sala própria localizada no 1.º andar ao lado da cantina.

3. Ambiente para autoridades e dirigentes do TRE-MG

4. Sala dos partidos políticos e dos candidatos

5. Secretaria de tecnologia da informação 

Urnas eletrônicas 
* Fonte: TSE e TRE-MG

Nas Eleições 2016, serão utilizadas 550 mil urnas eletrônicas no País, 
todas com sensor biométrico.

Em Minas Gerais, serão utilizadas 53 mil urnas eletrônicas. Embora 
todas possuam sensor biométrico, nem todos os municípios mineiros te-
rão votação com identificação biométrica.

6 INFORMAÇÕES SOBRE A JUSTIÇA ELEITORAL
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Número de urnas eletrônicas

Eleições 
2014

Eleições 
2012

Eleições 
2010

Eleições 
2008 

Eleições 
2006 

Eleições 
2004 

Brasil  532.000 410.079 480.000 455.971 432.630 407.092 

Minas 
Gerais 51.667 50.000 43.851 42.126 46.788 43.362 

Belo 
Horizonte 53.000 5.000 4.198 4.071 4.465 4.327

Curiosidade

A última eleição municipal, em 2012, foi o primeiro pleito com votação 
totalmente eletrônica em todo o Estado, e não foi preciso usar votação ma-
nual. Em Minas Gerais, foram usadas 40 mil urnas eletrônicas com leitor 
biométrico e 10 mil sem essa tecnologia. Em Belo Horizonte, todas as 5 mil 
urnas usadas na eleição já tinham o leitor biométrico. 

Na eleição municipal de 2008, a votação manual foi utilizada quase no 
final da votação em apenas uma seção do Estado, localizada no município 
de Monjolos, que pertence à 101.ª Zona Eleitoral de Diamantina.

Na eleição de 2014, a votação manual precisou ser adotada em 8 seções 
eleitorais do Brasil.

Substituição de urnas 

Haverá um sistema informatizado com dados sobre defeitos e subs-
tituições de urnas em todo o Estado, apresentados em telões no dia da 
eleição, na Central de Divulgação do TRE.

Número de urnas eletrônicas substituídas

Eleições 
2014

Eleições 
2012

Eleições 
2010

Eleições 
2008 

Eleições 
2006 

Brasil 8.755 2.523 4.475 2.975 6.030

Minas Gerais 411 164 413 355 550

Belo Horizonte 73 29 44 57 52
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Ocorrências policiais 

Eleições Municipais 2012 – Minas Gerais:
* Fonte: TRE-MG

1.º turno:
Total: 670 ocorrências
Candidatos presos: 98
Candidatos não presos: 184
Eleitores presos: 229
Eleitores não presos: 159

As principais ocorrências foram boca de urna e ausência de mesários.

2.º turno:
Total: 136 ocorrências

Obs.: 
•	Um caso em Contagem, referente à apreensão de 134 cavaletes (que 

foram registrados como 134 ocorrências).
•	Dois casos em Juiz de Fora, por distribuição irregular de propaganda.

Não houve prisões.

Eleições 2014 – Brasil

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas eleições 2014 foi re-
gistrado um total de 1.170 ocorrências. Dessas, 513 resultaram em prisão 
e outras 657 foram solucionadas sem que nenhum cidadão fosse preso. As 
principais ocorrências foram de boca de urna, com 434 registros (274 com 
prisão e 160 sem prisão), e divulgação de propaganda, com 327 registros 
(64 com prisão e 263 sem prisão).

O Rio de Janeiro foi o estado que mais contabilizou ocorrências. Ao 
todo, foram 275 (174 com prisão e 101 sem prisão). Em seguida, vêm o 
Rio Grande do Norte, com 119 registros (37 com prisão e 82 sem prisão), 
e Minas Gerais, com 111 ocorrências (42 com prisão e 69 sem prisão).

Pessoal envolvido nas Eleições 2016

Juízes eleitorais: 351
Integrantes da Corte: 7
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Juízes da Comissão da Propaganda Eleitoral em BH: 5
Juízes auxiliares da Corregedoria Eleitoral: 1
Juízes auxiliares/assessores da Presidência: 2
Promotores eleitorais nas zonas eleitorais: 351
Procurador regional eleitoral: 1
Servidores do TRE-MG (capital e interior): 1.530
Estagiários: 302 (número de estagiários que estão subordinados à Secre-
taria do TRE-MG e aos cartórios. Ainda não foi definido quantos vão tra-
balhar nos dias das eleições.)
Funcionários requisitados ou cedidos de outros órgãos para a Justiça Elei-
toral: 900
Mesários: 196 mil (18 mil em BH)
Profissionais de apoio às eleições: 1.444

Mesários

Brasil: Mais de 2,5 milhões 
BH: cerca 18 mil 
Minas Gerais: 196 mil 
Cadastro de mesários voluntários: cerca de 178 mil

Obs.: Teoricamente, todos os voluntários do cadastro são convocados 
para trabalhar, mas não é possível saber o número de mesários voluntá-
rios que foram efetivamente convocados pois, a partir do momento que 
eles são chamados, eles mudam do status de “voluntários” para “convoca-
dos”, dado que integra um cadastro geral. 

Para saber: Nas eleições 2014, 1,3 milhão dos 2,4 milhões de mesários 
que trabalharam em todo o País eram voluntários. A participação é per-
mitida, obedecendo aos requisitos exigidos no Código Eleitoral (Lei n.º 
4.737/1965). Para exercer a função de mesário são chamados, preferen-
cialmente, eleitores da própria seção, em situação regular com a Justiça 
Eleitoral e com formação em nível superior.

Em Minas Gerais, as mesas receptoras de votos serão compostas por 
quatro mesários, que devem comparecer às seções eleitorais às 7 horas. 
Entre as funções desenvolvidas pelos mesários na seção eleitoral estão a 
de presidente da Mesa Receptora de Votos e de Justificativas, 1.º ou 2.º 
mesário, 1.º ou 2.º secretário e suplente. No dia da eleição, os mesários 
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são responsáveis por organizar a seção eleitoral, identificar os eleitores, 
autorizá-los a votar, operar a urna eletrônica, processar justificativas e 
conduzir, com tranquilidade, os trabalhos de votação. Eles não podem 
usar vestuário ou objetos que contenham qualquer propaganda de parti-
do, coligação ou candidato. 

Benefícios: O serviço prestado pelo mesário não gera remuneração, 
mas dá direito a auxílio-alimentação para o dia da eleição (1.º e 2.º turno, 
se houver) e dois dias de folga, no serviço público ou privado, para cada 
dia trabalhado e de participação em treinamentos ministrados pela Justiça 
Eleitoral para o exercício da função (Lei 9.504/1997, art. 98). Nas Eleições 
2016, o valor do auxílio-alimentação será de R$ 25,00.

Esse trabalho também é considerado critério de desempate em con-
cursos públicos em geral, desde que previsto em edital, e em concursos 
públicos da Justiça Eleitoral. O trabalho como mesário também pode ge-
rar créditos em disciplinas de cursos em instituições de ensino superior, se 
essas forem conveniadas com tribunais regionais eleitorais. 

Caso o mesário não possa comparecer, ele deverá enviar uma justifi-
cativa ao juiz eleitoral responsável até cinco dias após a convocação. Se 
os impedimentos surgirem depois desse prazo, haverá tolerância quando 
comprovada a justificativa. Para quem não se manifestar até o dia da elei-
ção e não comparecer na data e na hora marcadas, o prazo para apresen-
tar justa causa ao juiz eleitoral será de 30 dias. Caso contrário, o mesário 
será multado. Se o mesário faltoso for servidor público, a pena será de 
suspensão de até 15 dias; na eventualidade da Mesa Receptora deixar de 
funcionar pelo não comparecimento do mesário, as penalidades previs-
tas serão aplicadas em dobro. As regras e as penalidades para quem não 
comparecer e não justificar estão previstas no Código Eleitoral (Lei n.º 
4.737/1965, art. 124). 

Não podem ser mesários: Candidatos, cônjuges e parentes até o se-
gundo grau; membros de diretórios de partidos políticos, caso exerçam 
função executiva; autoridades, agentes policiais e funcionários no desem-
penho de funções de confiança do Executivo; funcionários do serviço elei-
toral; e eleitores menores de 18 anos.
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Custo das Eleições 2016

Brasil
O TSE estima o custo em R$ 600 milhões. 

Minas Gerais 
Aproximadamente R$ 31,3 milhões para os dois turnos das Eleições 2016 
(com o aporte recente de R$ 5,5 milhões, não haverá prejuízo ao processo 
eleitoral). Em 2014, foram R$ 31,8 milhões. Em 2010, o custo das eleições 
em Minas foi de R$ 25,5 milhões.

Custo das eleições no Brasil (em milhões) 

Aproximadamente R$ 30 milhões de custeio para o 1.º turno e previ-
são de mais R$ 5 milhões para o 2.º turno. Em 2010, o custo das eleições 
em Minas foi de R$ 25, 5 milhões. 

Custo das eleições no Brasil (em milhões)

2000 2002 2004 2005* 2006 2008 2010 2012 2014

R$ 
441,63

R$ 
494,06

R$ 
540,03

R$ 
205,95

R$ 
480,36

R$ 
481,36

O valor 
previsto 
era de 
cerca 
de R$ 
480

R$ 483 Quase 
R$ 651

*Em 2005, não houve eleições, mas sim um referendo sobre a proibição ou não do comércio de armas 
de fogo e munições no País.

Divulgação dos resultados das Eleições 2016:

Através do sistema Divulga – www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/
parceria-divulgacao-resultados-2016.

Nesse link, estão disponíveis informações sobre a parceria para divul-
gação de resultados e a relação de entidades que se cadastraram (procedi-
mento feito no TSE). 

Aplicativo Resultados – Esse aplicativo foi desenvolvido pelo TSE e 
ainda está aguardando publicação. Com ele, será possível acompanhar, 
em tempo real, os dados do resultado das eleições em todo o Brasil e vi-
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sualizá-los a partir de consulta nominal, que apresenta o quantitativo de 
votos totalizados para cada candidato com a indicação dos eleitos ou dos 
que foram para o 2.º turno. O aplicativo Resultados também permite sele-
cionar os candidatos favoritos para acompanhar a apuração.

Horário de divulgação dos resultados finais em eleições anteriores 

• 2014

1.º turno: 
MG: às 22h22.
BH: às 21h17.

2.º turno: 
MG: às 22h47.
BH: às 20h14.

• 2012

1.º turno: 
MG: às 23h18.
BH: às 20h32.

2.º turno: 
MG: às 19h36. 
BH: não houve.
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Diplomação dos eleitos: 
Data: até 19 de dezembro de 2016
(essa é a data-limite, mas ainda não tem a data oficial).
Fonte: TRE-MG

7DIPLOMAÇÃO E POSSE
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A primeira eleição direta

O primeiro pleito direto no Brasil foi estabelecido em 1828, para as elei-
ções municipais. Em 1881, a Lei Saraiva determinou que as nomeações 
de quaisquer autoridades eletivas fossem feitas por eleições diretas. Ao 
criar o sistema presidencialista, a 1.ª Constituição Republicana, de 1891, 
estabeleceu que o presidente da República e o vice fossem eleitos por voto 
direto. Suspensas após o Golpe de 64, as eleições diretas para presidente 
foram restabelecidas pela Constituição de 1988.

As primeiras mulheres eleitas

A primeira mulher eleita para uma prefeitura no Brasil foi a fazendeira 
Alzira Soriano, em 1929, na cidade de Lages, Rio Grande do Sul. Carlota 
Pereira de Queiróz, médica paulista, foi a primeira mulher eleita deputada 
federal, em 1933, tendo sido constituinte por São Paulo. A primeira sena-
dora brasileira foi Eunice Michelis, do Amazonas. Era suplente e assumiu 
o cargo em 1979, com a morte do senador José Esteves. E, em 1998, no 
Maranhão, Roseana Sarney foi a primeira mulher eleita governadora no 
Brasil.

A Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral (atual TSE) foi criada por decreto, em 1932. A Consti-
tuição de 1946 consagrou a Justiça Eleitoral como um dos ramos do Poder 
Judiciário e, em 1950, surgiu a primeira regulamentação relativa a parti-
dos políticos e toda a matéria ligada a alistamento, eleições e propaganda 
eleitoral. Em 1965, nova lei instituiu o Código Eleitoral, em vigor até hoje.

Os primeiros partidos políticos

Os primeiros partidos políticos brasileiros surgiram em 1831: o Restau-
rador (pela volta de D. Pedro I), o Republicano (pela abolição da monar-
quia) e o Liberal (pela reforma da Constituição de 1924, mas preservando 
a monarquia). Até então, a disputa se dava entre governo e oposição apenas.

HISTÓRIA DAS ELEIÇÕES/CURIOSIDADES8
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A primeira eleição

A primeira eleição no Brasil ocorreu em 23 de janeiro de 1532, para es-
colher o Conselho Municipal da Vila de São Vicente (atual São Paulo). A 
partir daí, todas as vilas e cidades tinham seus conselhos municipais esco-
lhidos pelo povo em eleições livres, universais e indiretas. O povo escolhia 
seis eleitores, e estes escolhiam os oficiais das câmaras municipais.

O voto secreto

O voto secreto só começou a vigorar no Brasil a partir do Código Eleitoral 
de 1932. A Lei Saraiva, de 1881, já estabelecia o voto secreto, mas, na prá-
tica, não havia qualquer sigilo e o voto continuava a ser descoberto.
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Dicionário de termos muito usados nas eleições 
Fonte: Glossário eleitoral do TSE e jornal O Globo

•	Abstenção eleitoral – Expressão que se refere aos eleitores que não 
compareceram às urnas. São os faltosos. Atenção: não confundir com os 
casos em que o eleitor comparece à seção eleitoral, mas vota em branco 
ou nulo. 

•	Abuso do poder econômico –Uso excessivo, seja antes ou durante a 
campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos para beneficiar 
candidatos, partidos ou coligações. 

•	Abuso do poder político – A expressão se refere às situações em que o 
detentor do poder se vale de sua posição para influenciar o eleitor. 

•	Aliciamento de eleitor – Acontece quando determinado candidato, 
partido ou até correligionários tentam convencer o eleitor, por meios 
ilegais, a votar em candidato ou partido diferente daquele em que a pes-
soa votaria por vontade própria.

•	Base eleitoral – A expressão se refere a distrito, município ou região 
onde o candidato recebe a maioria dos votos. 

•	Biometria – É a tecnologia que permite identificar o eleitor por im-
pressão digital, íris, retina, voz, formato do rosto ou formato da mão. Na 
urna biométrica, a identificação é pela impressão digital. 

•	Boca de urna – Distribuição e/ou veiculação de propaganda política no 
dia da eleição. 

•	Captação ilícita de sufrágio – Compra de votos. 
•	Cartório eleitoral – É a sede do juízo eleitoral. Lá funcionam a parte 

administrativa da zona eleitoral e a seção judicial. É no cartório que o 
cidadão se apresenta para fazer o título de eleitor. 

•	Colégio eleitoral – A expressão se refere ao conjunto de eleitores de 
determinada circunscrição. Podemos falar, por exemplo, em colégio 
eleitoral de uma cidade, de um distrito, de um bairro ou de um estado. 

•	Coligação partidária – Termo bastante comum nas matérias de políti-
ca, principalmente no momento em que os partidos se organizam para 

GLOSSÁRIO9
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montar os palanques nos estados e nas cidades. A coligação é a união 
das legendas para a formação de uma chapa que concorrerá à eleição. 

•	Desincompatibilização – É quando um pré-candidato se afasta de um 
cargo ou função no governo, dentro do prazo legal, para poder concor-
rer a um cargo nas eleições.

•	Direitos políticos – É o conjunto dos direitos atribuídos ao cidadão que 
lhe permite, por meio do voto, o exercício de cargos públicos ou a uti-
lização de outros instrumentos constitucionais e legais para ter efetiva 
participação nas atividades de governo. Estar com os direitos políticos 
plenos significa estar habilitado a votar nas eleições, candidatar-se para 
cargos eletivos, ser nomeado para certos cargos públicos não eletivos, 
participar de plebiscitos e referendos, apresentar projetos de lei pela via 
da iniciativa popular e propor ação popular. Quem tem os direitos po-
líticos suspensos não pode se filiar a partido político e nem investir em 
qualquer cargo público, mesmo não eletivo. 

•	Domicílio eleitoral – É o lugar onde o eleitor vota. Se você está fora do 
domicílio eleitoral no dia das eleições, ou seja, encontra-se em um mu-
nicípio ou estado, mas a sua seção eleitoral fica em outro, tem que justi-
ficar a ausência. Uma curiosidade: a lei exige que o candidato tenha do-
micílio eleitoral no estado no qual está concorrendo a um cargo eletivo. 

•	Fidelidade partidária – Se um político é eleito por um partido e muda 
de legenda após assumir o cargo, o TSE entende que ele pode perder o 
mandato porque a vaga pertence à sigla. Ou seja, o político pode perder 
o mandato por infidelidade partidária. 

•	Fundo partidário – Trata-se de um fundo especial de assistência aos 
partidos políticos. Os recursos são provenientes de multas e penalidades 
eleitorais, recursos financeiros legais, doações espontâneas privadas e  
dotações orçamentárias públicas. 

•	 Impugnação de candidatura – É a recusa em registrar o pedido de can-
didatura.

•	 Inelegibilidade – Quer dizer que o político não pode ser votado, ou 
seja, não pode concorrer a um cargo eletivo. Apesar de estar inelegível, 
o político pode votar e integrar um partido. 

•	Legenda de aluguel – São chamadas assim as legendas dos partidos  que 
não têm representação no Congresso ou têm poucos filiados e parla-
mentares.
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•	Puxadores de voto – São aqueles que, em cada partido ou coligação, 
nas eleições proporcionais, obtêm um número tão significativo de votos 
(acima do quociente eleitoral) que elegem a si mesmos e também outros 
candidatos menos votados de seu partido. 

•	Quitação eleitoral – Significa que o eleitor atendeu às convocações da 
Justiça Eleitoral. Ou seja, não faltou às eleições ou justificou a ausência 
e, por isso, não possui nenhuma pendência junto à Justiça Eleitoral. No 
caso de candidatos, significa a prestação de contas de campanha eleito-
ral. 

•	Quociente eleitoral – O quociente eleitoral define os partidos ou coli-
gações que têm direito a ocupar as vagas em disputa nas eleições pro-
porcionais (deputado federal, deputado estadual e vereador). Calcula-se 
o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados 
pelo número de lugares a serem preenchidos. 

•	Quociente partidário – Define o número inicial de vagas que caberá a 
cada partido ou coligação que tenham alcançado o quociente eleitoral. 
É calculado dividindo-se o número de votos válidos da legenda ou da 
coligação pelo quociente eleitoral. 

•	 Seção eleitoral – É o local onde se vota. É a sala onde fica a urna elei-
toral. 

•	Zona eleitoral – Nos estados, as circunscrições eleitorais correspon-
dem às zonas eleitorais, que podem ou não coincidir com os espaços 
territoriais dos municípios. Há zonas eleitorais que abrangem mais de 
um município e municípios que possuem mais de uma zona eleitoral. 
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Sábado – 1.º/10

0h – Palestra TRE – Antes do voto – Condutas vedadas aos agentes públicos 
nas eleições, com Rodrigo Zílio

1h – #Confirma 

1h30 – Assembleia Notícia

2h – Palestra – Poder Legislativo municipal e políticas públicas, com Antô-
nio Calhau 

4h10 – #Confirma 

4h40 – Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com Ve-
nício Artur de Lima 

6h45 – Compactos de Comissões 

7h – Parlamento Brasil

7h30 – Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: Me-
mória e Poder – Especial Eleições

8h30 – Panorama – Especial Eleições 1

9h – Desafios Municipais 1

9h30 – Sala de Imprensa – Especial Eleições 1

10h30 – Tribuna – Especial Eleições 1 (Educação)

11h15 – Panorama – Especial Eleições 2

11h45 – Sala de Imprensa – Especial Eleições 2

12h45 – Geração – Especial Eleições

13h30 – Tribuna – Especial Eleições 2 (Administração financeira)

PROGRAMAÇÃO10
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14h15 – Panorama – Especial Eleições 3

14h45 – Sala de Imprensa – Especial Eleições 3

15h45 – Panorama – Especial Eleições 4

16h15 – Sala de Imprensa – Especial Eleições 4

17h20 – Flash ao vivo do TRE

17h30 – Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: Me-
mória e Poder – Especial Eleições

18h30 – #Confirma

19h – Assembleia Notícia (ao vivo)

19h30 – Memória e Poder – Especial Eleições  

20h30 – Desafios Municipais 2

21h – Panorama – Especial Eleições 5

21h30 – Sala de Imprensa – Especial Eleições 5 

22h30 – Mundo Político Especial 

23h – Tribuna – Especial Eleições 3 (Saúde)

* programação sujeita a alterações

Domingo – 2/10

0h – Mesa-redonda – Limites legais das câmaras em ano eleitoral

2h – Palestra – A legística e a qualidade da lei, com José Alcione Bernardes

5h10 – Palestra – O controle do orçamento pelo Poder Legislativo, com  An-
tônio Gameiro

6h – Parlamento Brasil

6h30 – Mundo Político

7h – Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: Segunda 
Musical/Zás
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8h – Boletim das Eleições – Início das transmissões ao vivo/flash com 
mochilink sobre o início das votações/gravação com o presidente do TRE/
boletins de rádios do interior e das capitais 

8h30 – Desafios Municipais 1

9h – Boletim das Eleições 

9h30 – Tribuna – Especial Eleições 1 (Educação)

10h30 – Sala de Imprensa – Especial Eleições (ao vivo)

12h30 – Desafios Municipais 2

13h – Boletim das Eleições 

13h30 – Tribuna – Especial Eleições 2 (Administração financeira)

14h30 – Boletim das Eleições

15h – Geração – Especial Eleições

15h45 – Boletim das Eleições 

16h – Tribuna – Especial Eleições 3 (Saúde)

17h – Boletim das Eleições – Apuração e resultados ao vivo (até o encer-
ramento)  

* programação sujeita a alterações

Segunda-feira – 3/10

0h – Tribuna – Especial Eleições 1 (Educação)

0h45 – Panorama – Especial Eleições 1

1h15 – Tribuna – Especial Eleições 2 (Administração financeira)

2h – Boletim das Eleições (resumo das eleições)

2h30 – Panorama – Especial Eleições 2

3h – Tribuna – Especial Eleições 3 (Saúde)

3h45 – Boletim das Eleições (resumo das eleições)
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4h15 – Panorama – Especial Eleições 3

4h45 – Boletim das Eleições (resumo das eleições)

5h15 – Panorama – Especial Eleições 4

6h15 – TV Escola

6h30 – Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior

7h30 – Compactos de Comissões

8h – Boletim das Eleições (resumo das eleições)

8h30 – Via Justiça 

9h – Boletim das Eleições (ao vivo) – Análises, entrevistas e repercussões 
do domingo

13h – Geração

13h30 – TV Escola

18h – Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior 

19h – Assembleia Notícia (ao vivo)

19h30 – Palestras/Comissões 

20h – Assembleia ao Vivo/Plenário/Palestras (reprises)

22h – Assembleia Notícia

22h30 – Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas so-
bre a movimentação política no País

23h – Assembleia Debate 

*programação sujeita a alterações 
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