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1 - INTRODUÇÃO

Em 1998, a TV Assembléia fez a primeira cobertura
das eleições. A emissora tinha, então, quase três anos de
funcionamento. A equipe era pequena, mas entusiasmada:
ninguém se intimidou diante do desafio. Foram várias horas
de transmissão ao vivo, com flashes, reportagens, debates
e o pioneirismo na divulgação do resultado da eleição
proporcional (para deputados e senadores), fruto da
parceria com a Gerência-Geral de Sistemas de
Informações. Esses foram os primeiros passos que a TV
Assembléia trilhou para se firmar como referência para as
outras emissoras, como o canal das eleições.

Esta será nossa sexta grande cobertura das eleições.
E nestes dez anos que se passaram, muita coisa mudou.
Mais gente trabalhando, novas tecnologias, mais cidades
que recebem o sinal da TV Assembléia. E o entusiasmo
da equipe é o mesmo. E, em 2008, temos novidades:
vamos contar com duas grandes parceiras: as TVs da
Câmara dos Deputados e da Câmara Municipal de Belo
Horizonte. Os âncoras e as equipes de reportagens da
emissora da Capital vão integrar a equipe da Assembléia
no acompanhamento da votação em Belo Horizonte. De
Brasília, virão reportagens especiais de vários estados.

No domingo, a transmissão ao vivo começa às 7h30,
com o primeiro Boletim das Eleições. Durante todo o dia, a
cada 15 minutos, o informativo trará as últimas notícias
sobre o andamento da votação em todo o Estado, com
flashes das rádios parceiras da Agência de Rádio da
Assembléia e das equipes de reportagem que estarão em
vários pontos de Belo Horizonte. As 9h30, o programa Via
Justiça aborda os 20 anos da promulgação da Constituição
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Federal, comemorados exatamente no dia 5 de outubro.
As 10h30, o Panorama, em parceria com o Ceac, discutirá
a atuação das Câmaras Municipais. A partir das 11h30, a
programação se volta para a discussão de temas relevantes
para as prefeituras. Cinco mesas-redondas vão debater
quais são as competências dos municípios na solução de
problemas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente
e planejamento. O quinto debate será sobre a composição
e aplicação da receita municipal.

Encerrada a votação, a partir das 17 horas, a
programação se volta exclusivamente para a divulgação e
análise dos resultados das urnas. Cientistas políticos,
jornalistas, marqueteiros, políticos, entre outros
especialistas, se revezam no estúdio, conduzidos pelos
âncoras da TV Assembléia, até o encerramento da
apuração.

Esta será a maior cobertura das eleições municipais
feita pela emissora. Um esforço de uma equipe de quase
200 profissionais para levar ao cidadão a informação mais
completa sobre os novos gestores municipais e o que os
eleitores podem esperar e cobrar deles. Um dia diferente,
que foge da nossa rotina. Por isso, são prestadas, a seguir,
orientações para que não haja falhas e a cobertura seja
feita da forma mais perfeita e tranqüila possível.

TV ASSEMBLÉIA:
POLÍTICA AO VIVO, TRANSPARÊNCIA NO AR!
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2— ORIENTAÇÃO PARA AS EQUIPES

2.1 - Produção
No dia da eleição, a produção será o principal apoio

na atualização dos acontecimentos. Durante o dia, por meio
das rondas, iremos atualizar o crawl e orientar as equipes
nas ruas se houver factual. A partir das 17 horas, vamos
concentrar nossos esforços na apuração dos resultados e
na marcação de entrevistas dos eleitos no estúdio na
segunda-feira.

Serão dois turnos de trabalho. A equipe da manhã será
formada por quatro produtores, que farão rondas nas rádios
CBN, ltatiaia e Band News e nos sites locais e nacionais.
Todos vão enviar notas da apuração por e-mail ao editor
responsável pelo crawl. Todas as notas serão revisadas e
salvas em um diretório próprio, indicando o horário que foram
apuradas e quantas vezes devem passar. Outro produtor
ficará responsável por receber convidados das tribunas e
dos programas e outro, para a produção do dia e apoio aos
repórteres nas ruas. Além disso, um produtor ficará no TRE
assessorando o repórter nos flashes ao vivo.

No período da tarde, o esquema de apuração, crawl,
recepção dos convidados e flashes no TRE vai continuar
da mesma maneira da manhã. A partir das 17 horas, quatro
produtores ficarão responsáveis por pegar os primeiros
números da boca de urna e da apuração de resultados e
passar para os operadores de caracteres. A partir daí,
continuaremos com as rondas, mas focando nos
resultados. Uma pessoa ficará responsável pela marcação
de entrevistas com personalidades políticas para o mesmo
dia e com os eleitos para o dia seguinte.
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2.2 - Reportagem
- Deixas e encerramento de flashes: o repórter dirá o seu

nome e, em seguida, "TV ASSEMBLEIA: POLITICAAO
VIVO, TRANSPARÊNCIA NO AR!"

- Usar cada fita para apenas u ma matéria ou flash.
- O repórter deve identificar a fita com: número, cinegrafista,

auxiliar, repórter, a ordem de gravação (imagens, sonoras,
passagem, etc.). Quando fizer entrevista, pegue o nome
completo da pessoa e confira a grafia (se com s ou z,
etc.) e a ocupação/cargo.

- Atenção com o áudio das sonoras e do ambiente, a
correção gramatical do texto, o enquadramento das
passagens e a aparência do repórter/entrevistado.

- Os flashes devem ter duração mínima de um minuto e
devem estar prontos para ir ao ar sem edição. Se o flash
tiver alguma entrevista, a chefia de reportagem deve ser
avisada na hora pelo repórter. Não escreva na fita só
"flash". A identificação deve ser completa: flash sobre o
primeiro voto, flash sobre o policiamento.

- Caso o repórter não possa enviar o flash pré-editado,
deve escrever o "off" na ordem das imagens para facilitar
a edição.

- Atenção para tudo o que não foi previsto e puder render
flash ou matéria: urna estragada, prisões, boca de urna,
deficientes com problema de acesso aos locais de
votação, brindes eleitorais que estão proibidos e outros
fatos inusitados.

- O pedido de carro e transporte de fitas deverá ser
centralizado na Chefia de Reportagem para evitar
desencontros.

- Cuidado com a perda de fitas e troca de capas.
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2.3 - Edição
A programação é transmitida ao vivo durante praticamente
todo o domingo. Como nossa grade não é "engessada",
temos a flexibilidade de entrar no ar a todo momento com
o Boletim Eleições 2008, que terá as últimas informações
e os fatos mais importantes. Apesar de não haver esse
"engessamento", estabelecemos o horário e o tempo dos
programas. Devemos sair o mínimo possível do
cronograma. Em respeito aos entrevistados, que foram
convidados com hora marcada e também têm vários outros
compromissos no domingo, vamos evitar atropelar a grade.
Isso quer dizer que precisaremos de toda a agilidade para
a troca dos âncoras e dos debatedores. O âncora deve
contar com a ajuda da Produção, que vai conduzir os
convidados na entrada e saída dos programas.
Boletim das eleições: O produto vai dar dinamismo e
atualidade à nossa cobertura. Pode ser alimentado com
flashes ao vivo, matérias frias, notas secas, audiotapes da
Rádio. O primeiro entrará no ar às 7h30. Depois desse
primeiro, o objetivo é que o Boletim entre na programação
de 15 em 15 minutos, durante os intervalos dos programas
gravados e ao vivo.
Identificação das fitas: A correta identificação é
fundamental. Agiliza o uso do material de um programa
para o outro. Nada mais desesperador que procurar aquela
sonora que iria dar um "tchan" na matéria e que a fita
simplesmente desapareceu. Apesar da correria, é preciso
que as fitas que chegam da rua sejam muito bem
identificadas pelo repórter. Para os editores, vale o mesmo
cuidado: quando for editar e identificar, usar letra legível
para facilitar o trabalho dos operadores de caracteres.
Também é preciso deixar a fita no ponto e tomar bastante
cuidado com takes falsos e sonoras cortadas "para cima".
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Ainda é fundamental conferir com muita atenção o tempo
e a deixa dos vts para evitar surpresas na operação. Assim
que terminar o trabalho de edição e a exibição do vt, as
fitas brutas e as editadas e os flashes devem ser colocados
na mesa da sala da Gerência de Edição.
Créditos: Se o editor tiver dúvidas na hora de anotar o
nome de um entrevistado na fita, deve consultar o repórter.
O mesmo deve acontecer com o operador de caracteres,
que precisa prestar atenção ao que estiver digitando. No
caso de dúvida, deve recorrer ao editor. Para esta eleição,
vamos divulgar o nome do candidato e o partido a que ele
pertence. Não devemos pôr o nome da coligação nem os
partidos que a compõem porque ficaria muito extenso. Esse
mesmo padrão foi adotado em todas as artes da eleição.
Cedoc: Haverá funcionários durante todo o dia para
fornecimento de fitas e pesquisa de imagens.
Craw!: O crawl também deve ser um diferencial na
cobertura do dia 5 de outubro. Vamos passá-lo durante os
programas ao vivo, 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 tribunas
livres o dia todo, podemos divulgar nos crawls o horário e
o tema da próxima mesa-redonda.

2.4 - Agência de Rádio
A Agência de Rádio da Assembléia vai colaborar com a
cobertura jornalística da TV com a captação de audiotapes
enviados pelas emissoras parceiras. Quarenta e nove
emissoras foram contatadas previamente para fechar a
parceria: cidades onde pode haver 2° turno; cidades onde
deputados são candidatos; e capitais.
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Rotina do trabalho:
- A equipe da Agência de Rádio vai começar o contato

prévio/apuração a partir das 7h30.
- As emissoras serão separadas em várias listas e cada

pessoa vai ficar com uma lista em que constam todos os
telefones e e-mails de repórteres, produtores e locutores
das rádios para contato.

- Será feito um contato prévio de apuração pelos telefones
das cabines. Caso a emissora tenha alguma informação,
a ligação será encaminhada para o estúdio de gravação.

- O jornalista responsável no estúdio passa o texto com o
autor da notícia, faz as adequações necessárias e
procede à gravação. O repórter deverá assinar, da Rádio
XX, na Cidade VY, para a TV Assembléia. O tempo
máximo da notícia não poderá exceder 40".

- O arquivo de áudio será salvo no computador em formato
wav48mhz - 16 bits mono, na pasta P1 audiotapes. O
nome do arquivo deverá seguir o padrão: "9h30 - Nome
do Repórter - Rádio XX - Cidade - Estado".

- Assim que a gravação for feita, o servidor Luiz Fonte Boa
deverá ser informado para que a gravação seja editada e
colocada no ar. A média é que sejam 4 audiotapes por hora.

- Os funcionários da Agência de Rádio deverão
acompanhar a veiculação da notícia pela TV para evitar
que o conteúdo fique velho.

- A Agência de Rádio também deverá entrar em contato
constante com a produção/apuração da TV para que
sempre que houver novidades nos municípios e estados
cobertos, possamos correr atrás da novidade.

- A Agência de Rádio também vai subsidiar as emissoras
parceiras com informações de Belo Horizonte, que serão
enviadas às rádios ao vivo, por e-mail ou pelo site.
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3— DADOS GERAIS DAS ELEIÇÕES 2008
Ordem de votação na urna eletrônica
• Vereador
• Prefeito

Serão eleitos em outubro:
• 853 prefeitos em Minas Gerais
• 7.870 vereadores em Minas Gerais
• 26 prefeitos nas capitais brasileiras
• 5.563 prefeitos no Brasil
• 52.058 vereadores no Brasil

Candidatos aptos:
BRASIL
Prefeitos	 15.290
Vereadores	 348.735
Minas Gerais
Prefeitos	 2.239
Vereadores	 54.707
Em cada cidade, cada partido pode lançar candidatos até
1 e ½ vez o número de vagas na Câmara. Cada coligação
pode lançar até 2 vezes o número de vagas.

Número do eleitorado e zonas de votação:

MIJÍSCI))5):,

Bolo Horizonte	-

^inas Gerais 1	853
1	(15,08%)

Interior de	852
Minas Gerais

5,658

Zonas	Lociis de	Seções
eleitorais	volaçao	eleitorais
18 zonas	428	4.161

(5,2% do total (4,3% do total (9.5 1,1  do total
no Estado)	rio Estado)	no Eslado)

- 349	9,962	44.363
(11.26% do	(10,92%)	(11,17%)
total no paisj -

331	9.534	40.202

Eleitorado

1.772.227

(12.59% do
cl no Estado'
14 072 285

(10.77

12.300.

125.913.479
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Os três maiores colégios eleitorais do Brasil

tJF	 Eleitorado

São Paulo	 29.143.285	 22.314
Minas Gerais	 14.072285	 10,775
Rio de Janeiro	-	11.259.334	 8,621

Os três menores colégios eleitorais do Brasil

UF	 Eleitorado
Roraima	 247.792	 0,19
Amapá	 384.825	 0.295
Acre	 443.148	 0,339

Os dez maiores colégios eleitorais do Estado

Município	Mesorregião	Seções Eleitorado
Belo Horizonte	Metropolitana de BH	4.161	1.772.227
Contagem	Metropolitana de BH	1.168	403.661
Uberlândia	Triângulo/Alto Paranaíba 1.174	396.682
Juiz deFora	Zona daMata	1.119	368.011
Betim	 Metropolitana de BH	656	227.323
Montes Claros	Norte de Minas	715	225.387
Uberaba	 Triângulo/Alto Paranaíba 657	203.451
Governador Valadares Vale do Rio Doce	566	185.641
lpatinga	 Vale do Rio Doce	473	167.900
Ribeirão das Neves Metropolitana de BH	431	157.518

O menor colégio eleitoral do Estado

Municipio	Mesorregião	Seçôes	Eleitorado

Serra	da' 	Mineira 14	 11.092	 o,
Saudade
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As maiores zonas eleitorais no Estado

Municipjo	Zona
lbirité (incluindo os 288
municípios	de
Sarzedo e Mário
Belo Horizonte	34

30
334
35

Eleitorado

	

113.390	0,806

	

109.719	0,78

	

109.701	0,78

	

108.976	0,77

	

108.826	0.77

Seções com maior número de eleitores aptos em Minas
Gerais

Zona	Município Sede	Seção	Quantidade de
______ 	Aptos

Interior	278a	Uberlândia	515	569
Capital	34a	Belo Horizonte	1304	500

A menor zona eleitoral no Estado

Muriicipio	- _Zona	 Eleitores
[Conquista	86a	 4.388	10,031

Eleitorado por zona em Belo Horizonte
Zona Eleitoral	Aptos
26—Leste	 96.963
27— Nordeste	85.137
28—Leste	 102.728
29 - Nordeste	100.490
30 - Nordeste	109.701
31 - Pampulha	98.603
32 - Pampulha	99.860

o-/o
0,17
0,15
0,18

0,177
0,193
0,173
0.175
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93.266
109.719
108.826
91.670
91.137
99.312
99.133
82.997
86.868

106.841
108.976

1.772.227

0,164
0,193
0,191
0,161

0,16
0,174
0,174
0,146
0,153
0,188
0,191

Candidatos
54.984
59.185
20.930
26.815
23.718
12.845
14.583
6,144

	

14.072.285	10,775

	

29.143.285	22,314

	

7.925.459	6,068

	

9.153.629	7,009

	

7.299.999	5,589

	

4.354.195	3,334

	

11.259.334	8.621

	

2.441.069	1.869

Vagas
7.870
6.325
4.583
3.910
3.698
2.697
1.007
745

33 - Centro-Sul
34 - Centro-Sul
35 - Centro-Sul
36 - Barreiro
37 - Oeste
38 - Venda Nova
39 - Norte
331 - Norte
332 - Oeste
333 - Barreiro
334 - Venda Nova

Total de Belo Horizonte
4.161 (Seções)

Comparativo de candidatos e eleitores em alguns
estados

Prefeitos	 Vereadores	Eleitores	%

Vagas	Candidatos
MG	853	2.249
SP	645	1.961
RS	496	1.150
BA	417	1.286
PR	399	1.061
SC	293	727
RJ	92	 346
ES	78	 226

Seções Especiais
Belo Horizonte: 1.441 seções especiais, que facilitam o
acesso de eleitores com dificuldade de locomoção ou
necessidades especiais.

Eleitores com deficiência visual:
MG	728 eleitores
BH	 170 eleitores
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Informações sobre a Justiça Eleitoral

A primeira eleição no Brasil oconteceu em 23 de janeiro de
1532 para escolher o Conselho Municipal da Vila São
Vicente (atual São Paulo). A partir daí, todas as vilas e
cidades tinham seus conselhos municipais escolhidos pelo
povo em eleições livres, universais e indiretas. O povo
escolhia seis eleitores e estes escolhiam os oficiais das
câmaras municipais.
• Código Eleitoral foi criado em 24 de fevereiro de 1932.
• documento trouxe muitas mudanças para as eleições
no País: o voto passou a ser secreto, as mulheres tiveram
o direito de votar, foi instituído o sistema proporcional e
criada a Justiça Eleitoral. As fraudes no período eleitoral
eram comuns e, até então, não havia um órgão que
garantisse a lisura das eleições.
No âmbito federal, a Justiça Eleitoral é exercida pelos
ministros do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Nos
estados, pelos juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais,
com sede nas capitais. Nos municípios, ela é exercida pelos
juízes das zonas eleitorais. Cada zona eleitoral é
representada por um cartório eleitoral.

Pessoal da Justiça Eleitoral trabalhando nas Eleições
2008
- 363 magistrados (349 juízes eleitorais, 7 membros da

Corte, 3 juízes da Comissão de Fiscalização da
Propaganda Eleitoral, 2 juízes auxiliares da Corte e 2
juízes auxiliares da Corregedoria Eleitoral).

- 1 procurador eleitoral.
- 2.507 servidores do TRE/MG (Capital e interior).
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-967 funcionários requisitados ou cedidos de outros órgãos
para a Justiça Eleitoral.

- 1.620 contratados pela Probank (empresa fabricante das
urnas eletrônicas), entre técnicos e supervisores.

- 967 auxiliares contratados para administração.
- Cerca de 180 mil mesários em Minas Gerais.

Urnas eletrônicas:
Nestas eleições serão utilizadas 48.058 urnas eletrônicas
em Minas: 4.564 serão utilizadas em Belo Horizonte e
43.494 no interior.

A partir deste ano, a tela da urna terá uma novidade: o
eleitor poderá ver também a foto do candidato a vice-
prefeito. A intenção da Justiça Eleitoral é informar melhor
o eleitor sobre os candidatos em que ele vota.

Ordem de votação na urna: primeiro o eleitor vai votar para
vereador e depois para prefeito e vice-prefeito.

Comparativo das Eleições 200412008
Em 2004, o Brasil totalizava 119.821.569 eleitores
(6.091.910 eleitores a menos do que em 2008), divididos
por 5.658 municípios, 3.073 zonas eleitorais e 380.945
seções eleitorais.
Minas Gerais contava com 13.281.088 eleitores (794.197
a menos em relação a 2008), divididos por 346 zonas e
42.557 seções eleitorais.
Belo Horizonte tinha, na época, 1.680.169 eleitores (92.058
eleitores a menos se comparados a 2008), divididos por
3.073 zonas e 380.945 seções eleitorais.
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Custo das Eleições em Minas Gerais:
2008 - 14 milhões de reais (previsão para custeio e
investimento).
2004 - 11,7 milhões de reais (gasto com custeio e
investimento).

4— PERFIL DOS CANDIDATOS ÀS PREFEITURAS DAS
CIDADES COM POSSIBILIDADE DE 2 TURNO

4.1 - Belo Horizonte

Jô Moraes (PCd013/PR13)
Nasceu em Cabedelo, em 9 de agosto de 1946, tendo

iniciado na vida política ainda na sua terra natal. Ela presidiu
o Diretório Acadêmico da Faculdade de Serviço Social e
foi diretora da União Estadual dos Estudantes da Paraíba.
Em 1972, ano em que chegou a BH, decidiu filiar-se ao
então Partido Comunista Brasileiro (PCB). Depois da
anistia, a candidata começou a trabalhar em movimentos
de defesa da mulher na capital mineira. Jô Moraes foi
vereadora em BH de 1996 a 2002 pelo Partido Comunista
do Brasil (PCdoB). Em seguida, elegeu-se deputada
estadual e, em 2006, novamente disputou as eleições,
sendo eleita deputada federal. Na Câmara dos Deputados.
Jô é membro da Comissão de Política Nacional.

André Antônio Alves (PtdoB)
Graduado em Direito pela Fumec. André é advogado

e empresário do ramo da telefonia celular. Além disso, cursa
Economia na PUC Minas. E vice-presidente estadual do
Partido Trabalhista do Brasil (PTd0B) e membro do
conselho de ética nacional da legenda. Militante há 15 anos
no partido, André também realiza palestras sobre política
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e marketing, tendo participado de congressos de estratégias
eleitorais no Rio de Janeiro e em São Paulo. Atualmente é
presidente da Fundação Barão de Mauá.

Leonardo Quintão (PMDB/PHS)
Aos 35 anos, o político conseguiu chegar ao

Congresso após passagens pela Câmara Municipal de Belo
Horizonte e pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Formado em Administração e Economia pela Universidade
da Flórida Central, Leonardo Quintão conseguiu se eleger
vereador na Capital em 2001. Foi autor de dez leis
municipais concernentes à conscientização social, urbana
e sanitária. Após dois anos de mandato na Câmara
Municipal, conseguiu uma vaga na Assembléia Legislativa.
Também não concluiu o mandato, pois foi eleito deputado
federal, posto que ocupa desde 2007. No Congresso, é
membro titular da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Crise do Sistema de Tráfego Aéreo.

Marcio Lacerda (PSB/PT/PV/PTB/PTN/PP/PR/PSL/PMN/
PRP/PSC/PTC)

Mineiro do município de Leopoldina, na Zona da Mata,
o administrador de empresas Marcio Araújo de Lacerda
passou a infância e a adolescência em Inhapim, no Vale do
Rio Doce. Aos 17 anos, mudou-se para Belo Horizonte, onde
iniciou o curso de Administração de Empresas pela UFMG.
Durante o regime militar, foi militante do Partido Comunista
Brasileiro e, posteriormente, da Ação Libertadora Nacional
(ALN). Criou duas empresas no ramo de telecomunicações
e, a partir da década de 1980, estava comandando negócios
em 16 estados brasileiros, além de países como Chile,
Argentina e Bolívia. Em sua carreira, teve participação
importante em diversas entidades empresariais, como na
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Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)
e no Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Em 2003 retornou à vida
pública, assumindo a função de secretário executivo no
Ministério da Integração Nacional, na gestão de Oiro Gomes.
Em 2007, a convite do governador Aécio Neves, assumiu a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Sérgio Miranda (PDT/PCB)
Foi deputado federal por Minas Gerais por quatro

mandatos (1993 a 2006) e chegou a ser indicado como um
dos mais influentes deputados da Câmara pelo Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). Sérgio Miranda
foi também vereador em Belo Horizonte entre 1988 e 1992.
Assumiu como deputado após a renúncia de Célio de Castro
(PSB), que se tornou vice-prefeito da Capital. E presidente
do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Belo Horizonte
e presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini.
Militante comunista, foi expulso do curso de Matemática na
Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1969, devido ao
Decreto 477 do governo militar. Foi filiado ao POdoB (Partido
Comunista do Brasil) por 43 anos, até se desligarem setembro
de 2005. Como deputado federal, atuou na CPI das Fraudes
do INSS, na investigação do assassinato dos fiscais do
Ministério do Trabalho, além de ter cumprido missão oficial à
China em 2000. Trabalhou principalmente nas áreas
orçamentária, previdenciária, de direitos sociais e trabalhista.
Como vereador, foi autor da lei da meia-entrada para
estudantes em BH.

Gustavo Valadares (DEM)
Gustavo Valadares é o presidente do Democratas em

Belo Horizonte, tendo exercido, por dois anos, a liderança
da Bancada na Assembléia. Bacharel em Direito e
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empresário, cumpre seu segundo mandato como deputado
estadual em Minas, cargo para o qual foi eleito em 2002 e
reeleito em 2006. Liderou por dois anos a Bancada do DEM
na Assembléia. Foi membro da Comissão de Constituição
e Justiça, é presidente da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e membro efetivo da
Comissão de Participação Popular.

Jorge Periquito (PRTB/PSDC)
Iniciou a carreira política em 1994, como líder

estudantil. Sua primeira filiação partidária aconteceu no
ano seguinte, ao Partido da Mobilização Nacional (PMN).
Ainda em 1995, fundou a União Representativa dos
Estudantes e Juventude (URE-Brasil). Em 1996, foi
convidado pelo ex-governador Newton Cardoso para
coordenar sua campanha jovem à Prefeitura de Contagem.
Coordenou também a campanha jovem da senadora Júnia
Marise à Prefeitura de Belo Horizonte. Em 1997, fundou a
União Representativa dos Estudantes de Contagem (Urec).
Em 2001, Jorge Periquito levou proposta ao presidente
Fernando Henrique Cardoso para a quebra do monopólio
da emissão de carteiras de estudantes pela UNE. No mesmo
ano, o governo federal editou MP que quebrava a
exclusividade de emissão de carteiras para estudantes pela
UNE e pela Ubes, em que a condição de estudante poderia
ser provada apenas com a apresentação da carteira de
identidade. No ano passado, foi convidado pelo presidente
nacional do PRTB, Levy Fidelix, para assumir a Presidência
do partido em Minas Gerais.

Vanessa Portugal (PSTU/PSOL)
Aos 38 anos, é casada e formada em Biologia pela

UFMG. Vanessa trabalha como professora da rede
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municipal de ensino de Belo Horizonte e de Betim, além
de ser a diretora do Sindicato dos Professores da Rede
Municipal de BH (Sindrede-BH). A candidata é presidente
regional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
(PSTU) ao qual está filiada desde 1997. Em 2002 foi
candidata ao governo de Minas Gerais, formando chapa
com Cacau, outro membro do PSTU. Na ocasião, Vanessa
Portugal postulava o cargo de vice-governadora. A
dobradinha conseguiu 18.265 votos. Em 2004 ela
concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte e, dois anos
depois, disputou novamente as eleições para o governo
mineiro pela coligação PSTU/PSOL.

Pedro Paulo de Abreu Pinheiro (PCO)
Pedro Paulo começou sua carreira política no

movimento estudantil, no final da década de 1970 e
participou das greves dos restaurantes universitários
(UFMG) no início dos anos 80. Empregado da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos desde 1979, foi o
organizador da Associação dos Empregados e do Sindicato
dos Trabalhadores dos Correios (Sintect-MG) na década
de 1980. Hoje é presidente licenciado do Sindicato dos
Trabalhadores dos Correios de Minas Gerais. Foi fundador
e dirigente do Partido dos Trabalhadores na década de
1980, sendo expulso do partido por discordar da concepção
da política do PT. Também foi dirigente da Central Única
dos Trabalhadores (CUT) e é um dos fundadores do Partido
da Causa Operária (PCO), sendo membro do Diretório
Nacional e presidente do partido em Minas. Fez greve de
fome por oito dias em 1986, em frente ao edifício-sede da
ECT, em Brasília, e mais nove dias de greve em Minas
Gerais reivindicando interesses dos trabalhadores, motivo
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pelo qual foi demitido pela segunda vez e enquadrado na
Lei de Segurança Nacional. Perdeu os direitos de
empregado, o que implicou no seu afastamento do curso
de História. Anistiado político, voltou aos quadros da ECT
no início da década de 1990.

4.2 - Contagem

Ademir Lucas (PSDB/PSDC/DEM/PP/PTC/PMN/PRP/
PTd0B/PSC)

Ademir Lucas está no quarto mandato como deputado
estadual (mandatos não consecutivos). E vice-presidente
da Comissão de Administração Pública e membro efetivo
da Comissão de Assuntos Municipais na Assembléia. Foi
prefeito de Contagem por duas vezes (2000/2004 e
1992/1998) e deputado federal por dois mandatos, além
de ter atuado como líder dos governos Tancredo Neves e
Hélio Garcia. Também foi assessor especial do governador
Aécio Neves. Foi secretário de Trabalho e Ação Social no
governo Hélio Garcia e secretário de Esportes, Lazer e
Turismo no governo Eduardo Azeredo.

Carlin Moura (PCd0B/PTN/PRB/PV)
Nasceu em Virgolândia, no Vale do Rio Doce. Carlos

Magno de Moura Soares é advogado e o único deputado
estadual do PCd013 em Minas Gerais. Foi vereador em
Contagem, cidade onde mora há 25 anos, agora se
candidatando à prefeitura. Formou-se também em
Jornalismo pela PUC Minas, mas atua como advogado do
Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e do Sindicato dos
Petroleiros de Minas.

23



Marília Aparecida Campos (PT/PPS/PSL/PHS)
Marília Campos é prefeita de Contagem e candidata

à reeleição. Marília é formada em Psicologia pela UFMG.
Em 1996 disputou a Prefeitura de Contagem e perdeu.
Em 1998 foi candidata a deputada estadual e ficou na
terceira suplência. Em 2000 foi eleita a vereadora mais
votada do PT em Contagem. Em 2002 elegeu-se
deputada estadual, com 45.625 votos, 28.064 deles em
Contagem. Em 2004, derrotou o candidato Ademir Lucas
(PSDB) e tornou-se a primeira mulher a governar
Contagem.

Sant'Clair Schmitt Torres (PMDB)
Começou sua carreira profissional na Prefeitura de

Contagem, ainda na década de 1970. Formou-se em
Engenharia e ocupou diversos cargos, como diretor-geral
da Ruralminas, presidente da Epamig e da Emater e diretor-
geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais - DER/MG. Foi presidente do Cinco/Contagem,
secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de
Contagem e secretário municipal de Desenvolvimento
Econômico de Contagem.

4.3 - Betim

Rômulo Veneroso (PV/PSDB/DEM/PSB/PSC/PPS/PMN/
PRB/PSL/PSDC/PRP/PP/PMDB)

O engenheiro civil Rômulo Veneroso, 50 anos,
nasceu e fez carreira política em Betim. Iniciou na vida
pública em 1992, quando foi eleito vereador pela primeira
vez. Seu trabalho parlamentar rendeu-lhe mais três
mandatos: em 1997, 2001 e 2005. Durante esse período,
presidiu a Câmara Municipal por três vezes. Em 2001,
assumiu o cargo de secretário municipal de Governo. Pouco
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tempo depois, foi eleito deputado estadual, com mais de
46 mil votos. Atualmente, integra as Comissões de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, de Segurança Pública e de Redação na
Assembléia Legislativa.

Maria do Carmo Lara (PT/PDT/PCdoB/PTC/PHS/PR/
PRTB/PTN)

Maria do Carmo é formada em Psicologia pela PUC
Minas e professora aposentada da rede estadual de ensino.
Em 1992 a deputada Maria do Carmo se elegeu prefeita
de Betim. Presidiu o Partido dos Trabalhadores mineiro
por dois mandatos consecutivos, sendo a primeira mulher
a coordenar o partido no Estado. Foi eleita deputada federal
pela primeira vez em 1998. A experiência como prefeita a
levou para a Comissão de Desenvolvimento Urbano, na
qual foi membro titular de 1999 a 2006 e presidente em
2003. Atualmente é membro titular da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e suplente
da Comissão de Defesa do Consumidor. E também relatora
da Subcomissão de Radiodifusão e presidente da
Comissão Especial que Dispõe sobre o Parcelamento do
Solo para Fins Urbanos.

Sargento Peixoto (PSOL/PSTU)
Nascido em Contagem, Peixoto é sargento da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, instrutor do
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência (Proerd) e instrutor de Direitos Humanos. Na
Policia Militar, participa ativamente dos programas sociais
implantados pela instituição. Durante o processo de criação
do PSOL, participou ativamente na coleta de assinaturas
para a criação do partido. Concorreu às eleições em 2006,
quando saiu candidato a deputado federal pelo PSOL.
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4.4 - Montes Claros

Athos Avelino (PPS/PT/PS13/PCd013)
Athos Avelino Pereira, 53 anos, médico, natural de

Montes Claros. Formado em Medicina pela UFMG, iniciou
sua carreira política em 1993, quando foi eleito vice-prefeito
de Montes Claros. Em 2003 chegou à Câmara dos
Deputados, com uma atuação na defesa pela região.
Participou da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, das Comissões Permanentes de
Seguridade Social e Família de Educação, Cultura e
Desporto, além das Comissões Especiais: Plano Nacional
de Cultura, Recursos Assistência Social, Lei Nacional de
Adoção e Estatuto do Portador de Necessidades Especiais.
Em 2004 Athos Avelino Pereira licenciou-se do mandato
de deputado federal para concorrer à Prefeitura de Montes
Claros. Eleito prefeito de Montes Claros, foi empossado
em 1° de janeiro de 2005.

Luiz Tadeu Leite (PMDB/PP/PCd0B/PV/PRB/PSC)
Iniciou sua vida pública em 1976 e, aos 23 anos,

tornou-se o vereador mais votado de Montes Claros. Em
1982 foi eleito prefeito da cidade e, em 1990, deputado
federal, cujo mandato, entretanto. seria encurtado pela
metade, já que em 1992 foi levado pelo seu grupo político
a se candidatar a um segundo mandato de prefeito de
Montes Claros. Eleito, administrou a cidade até 1996.
Em 1998 foi eleito deputado estadual e em 1999,
nomeado por Itamar Franco para ser secretário de
Estado de Justiça e Direitos Humanos. Como secretário,
implantou a Subsecretaria de Direitos Humanos, instalou
a Defensoria Pública do Estado e estruturou a Secretaria
de Defesa Social, iniciando o processo de união das
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Polícias Militar e Civil. Retornou em 2000 à sua cadeira
na Assembléia Legislativa. Em 2006, dois anos depois,
foi candidato a deputado estadual

Ruy Muniz - (PR/PSDC/SDB/PDT/DEM)
Professor, médico e empresário. Foi o vereador mais

votado de Montes Claros nas eleições de 2004. Pioneiro
na implantação do ensino superior privado no Norte de
Minas, fundou, em 1988, a Faculdades Unidas do Norte
de Minas (Funorte). E presidente de honra da Associação
Educativa do Brasil (Soebras), que mantém 16 escolas do
ensino fundamental ao ensino superior em seis cidades
mineiras. Em Belo Horizonte, além da Faculdade Kennedy,
a Soebras assumiu, em 2006, a Fundação Hilton Rocha e
o Sistema Promove de Ensino. Exerce pela primeira vez o
cargo de deputado estadual. A sua principal região de
atuação política é o Norte de Minas.

4.5 - Juiz de Fora

Custódio Mattos - PDT/PMN/PTC/DEM/PSDB/PR/PSDC/
PP/PPS/PRB/PSL

Está na vida pública desde 1970 e é um dos
fundadores do PSDB em Juiz de Fora. Fez mestrado na
Escola Brasileira de Administração Pública (Ebap) e
posteriormente foi para a Inglaterra fazer mestrado em
Ciências Sociais. Em 1970 filiou-se ao MDB, onde militou
até a criação do PSDB, partido que ajudou a fundar em
Juiz de Fora. Em 1990 foi eleito deputado estadual. Em
1992 venceu a eleição para a Prefeitura de Juiz de Fora.
Em 1998 foi eleito para seu primeiro mandato como
deputado federal, tendo sido reeleito mais duas vezes.
Foi vice-presidente da Executiva Nacional do PSDB em
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1999/2000 e, em 2001, vice-líder do Bloco PSDB/PTB
na Câmara, além de líder do PSDB entre 2002 e 2004.
Em 2007 foi convidado pessoalmente pelo governador
Aécio Neves para ocupar o cargo de secretário estadual
de Desenvolvimento Social. Agora, em 2008, volta a
concorrer à Prefeitura de Juiz de Fora.

Maria Margarida Martins - PCdoB/PT
Nascida em Juiz de Fora, Margarida tem 58 anos e

é professora na Universidade Federal de Juiz de Fora.
Doutorou em 1990, nos Estados Unidos, na Universidade
de Berkeley. Militante do movimento docente por mais de
20 anos, teve a honra de ser, em 1998, a primeira mulher
eleita reitora da UFJF. Em 2002 foi eleita com 95% dos
votos.

Ornar Resende Peres (PV/PRP/PRTB/PTd0B)
Ornar Resende Peres tem 51 anos e nasceu em

Leopoldina. E formado em Administração Bancária pelo
American Institute of Banking New York, com mestrado
em Finanças pela New York University. Durante quatro
anos trabalhou como executivo de banco em Nova York.
No final dos anos 80, voltou ao Brasil e iniciou a carreira
de empresário comprando e recuperando empresas.
Ornar foi secretário da Indústria e Comércio de Minas
Gerais no governo Itamar Franco e, também, assessor
do governador para assuntos institucionais. Foi
presidente do Sindicato Nacional da Indústria de
Construção Naval e é presidente licenciado do
Conselho Administrativo da Organização Panorama de
Comunicação, que compreende a TV Panorama, a
Rádio Panorama, o Jornal Panorama e o site
Ipanorama.
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Tarcísio Delgado (PMDB/PSB/PHS)
A vida pública de Tarcísio teve início com a sua eleição

como o vereador mais votado de Juiz de Fora e sua
indicação para presidente da Câmara já no primeiro ano
de seu mandato. Militante ativo do MDB, foi eleito deputado
estadual e escolhido líder do partido na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Foi também deputado federal.
Tarcísio integrou a Comissão Executiva Nacional do PMDB,
como 2°-tesoureiro, tendo sido reconduzido ao cargo. Em
1989 foi escolhido por Ulysses Guimarães para o cargo de
secretário-geral do partido. Nas eleições de 1990, foi o
candidato a deputado federal mais votado em Minas Gerais,
tendo-se licenciado do cargo para assumir a Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação Social. Como prefeito de Juiz
de Fora, Tarcísio marcou sua passagem pelo Executivo
como um dos mais progressistas políticos do País.

4.6 - Uberlândia
Weliton Prado - PT/PMDB/PSB/PCdoB

Repórter fotográfico e líder do movimento estudantil,
foi eleito vereador em 2000, com expressiva votação em
Uberlândia. Em 2002 elegeu-se o deputado estadual mais
jovem do PT, obtendo a maior votação da história do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Weliton foi presidente
da Comissão Especial do Mercosul (2003 e 2004), titular
das Comissões de Segurança Pública (2005 e 2006) e de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia (2003, 2004 e
2006). Nas eleições de 2006, foi reeleito com 121.336 votos,
a terceira maior votação do Estado.

Odelmo Leão PP/PTB/PSCIPSDC/PSD B/PTN/PPS/PR B
Nasceu em Uberaba. Foi eleito deputado aos 44 anos.

Com apenas 30 dias de mandato, passou a ocupar a
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Presidência da Comissão de Agricultura e Política Rural.
Foi indicado, por oito anos consecutivos, líder de seu
partido. Em 2005 Odelmo Leão assumiu o seu maior
desafio, ao mesmo tempo em que realizava um grande
sonho: ser prefeito de Uberlândia e trabalhar pela sua
cidade.

João Bittar Júnior DEM/PDT/PV/PMNIPSL/PTC/PTd0 B/
PRP

Candidatou-se pela primeira vez nas Eleições de
1992. aos 29 anos, ao cargo de vereador em Uberlândia,
sendo eleito com a segunda maior votação da cidade. Em
1996 foi reeleito vereador e novamente, em 2000. Em 2002
foi eleito deputado estadual, com 54.229 votos. Candidato
a deputado federal em 2006. João Bittar foi eleito com
102.714 votos.

4.7 - Uberaba

Fahi n Sawam (PMN/PTC/PTB/DEM/PV/PSDC/PTDOB/
PSDB/PP/PHS/PTN/PRTB/PPS/PRB)

Secretário municipal de Saúde de Uberaba e
presidente do Conselho Municipal de Saúde. Criou o
Congresso Médico para Adolescentes e realiza palestras
educativas para jovens há mais de 20 anos. Reeleito em
2006, foi convidado a integrar o secretariado do governador
Aécio Neves na Pasta de Esportes e Juventude, da qual
faz parte a Subsecretaria Antidrogas. Como deputado
estadual desde 2002. Fahim conseguiu atrair diversas
verbas para a saúde, a educação e a infra-estrutura de
Uberaba e outras cidades.
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Anderson Adauto - PT/PCdoB/PDT/PMN/PSL/PMDB/
PRT/PSC/PSB

Cursou Direito na Uniube (na época, Faculdades
Integradas de Uberaba —Fiube). Seu primeiro cargo político foi
como secretário de Indústria e Comércio. Em 1986, aos 28
anos, foi eleito deputado estadual. Em 1998 assumiu a
Presidência da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Assumiu o Ministério do Transporte, deixando-o para ser
candidato a prefeito de Uberaba mais uma vez. Depois de três
tentativas a população entendeu que ele merecia uma chance.
Venceu as eleições com maioria esmagadora de votos.

Adriano Espíndola (PSTU/PSOL)
Advogado trabalhista e especializado em Direito

Sindical, destaca-se profissionalmente por defender os
trabalhadores na Justiça do Trabalho. Antes de ser
advogado, foi operário na indústria calçadista, bóia-fria e
vendedor de porta em porta. Iniciou sua carreira política
no movimento estudantil. Milita no PSTU há 12 anos, partido
do qual é dirigente estadual. E a terceira vez que se
candidata a prefeito de Uberaba pelo PSTU, sendo que
desta vez sua candidatura é sustentada pela Coligação
PSTU/PSOL, denominada Frente de Esquerda dos
Trabalhadores.

5— CIDADES COM DEPUTADOS CANDIDATOS

Belo Horizonte
Jô Moraes (PCd013/PR13)
André Antônio Alves (PTdoB)
Leonardo Quintão/Eros Biondini (PMDB/PHS)
Marcio Lacerda/Roberto Carvalho (PSB/PT/PV/PTB/PTN/
PP/PR/PSL/

31



PMN/PRP/PSC/PTC)
Sérgio Miranda (PDT/PCB)
Gustavo Valadares (DEM)
Jorge Periquito (PRTB/PSDC)
Vanessa Portugal (PSTU/PSOL)
Pedro Paulo de Abreu Pinheiro (P00)

Contagem
Ademir Lucas (PSDB/PSDC/DEM/PP/PTC/PMN/PRP/
PTdoB/PSC)
Carlin Moura (PCdoB/PTN/PRB/PV)
Marília Aparecida Campos (PT!PPS/PSLIPHS)
Sant'Clair Schmitt Torres (PMDB)

Betim
Rômulo Veneroso (PV/PSDB/DEM/PSB/PSC/PPS/PMN/
PRB/PSL/PSDC/PRP/PP/PMDB)
Maria do Carmo Lara (PT/PDT/PCd013/PTC/PHS/PR/
P RTB/PTN)
Sargento Peixoto (PSOLIPSTU)

Divinópolis
Doutor Rinaldo (PSBIPRTB/PTN/PSDC)
Galileu Machado (PSDB/PMDB/PPS!PMN)
Geraldinho Martins (DEM/PV/PRB/PR/PSLIPTC)
Jorge Torquato (PSOL) - sem coligação
Marcus Vinícius (PSC/PT/PRP/PTd013)
Wladmir Azevedo (PSDB/PCdoB/PTB/PP/PHS/PDT

Nova Serrana
Paulo César Coligação (PDT/PMDB/DEM/PP/PSC/PHS/
PRP/PRB/PMN/PSB)
Walter Lúcio Assis (PTC/PR/PTB/PSDB/PV/PPS/PT)
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Ipatinga
Amantino de Oliveira (PSOLIPSTU)
Oh ico Ferramenta (PT/PCdoB/PPS/P RIP RB)
Rosângela Reis (PSDC/PHS/PRP/PV/DEM/PDT)
Sebastião Quintão (PSL/PTC/PTB/PMDB/PTdoB/PSC/
PSB/PSDB/PRTB) - prefeito atual
Valter Gualberto (PTN/PMN)

Governador Valadares
Elisa Costa (PCdoB/P R P/PV/P RB/PT)
Bonifácio Mourão (PSDB/PDT/PSL/PTB/DEM/PSDC/PR/
PP/PHS/PTN/PRTB)
José Rodrigues de Araújo - Já - (PCB/PSOL)
Renato Fraga (PMD13/PTd013/PPS/PSC)

Teófilo Otoni
Eduardo Tomich (DEM), sem coligação
Getúlio Neiva - (PDT/PTB/PM DB/PSDC/PRIPSB/PSDB/PP/
PHS/PTN/PRT13/PR13/PTd013)
Maria José Hauesein Freire (PT/PSC/PTC/PV/PPS/PCd013)

Montes Claros
Athos Avelino (PMN/PSL/PTC/PTB/PT/PSC/PSB/PHS/
PTN/PRTB/PPS/PRP) - atual prefeito
Valim (PTd0B), sem coligação
Luiz Tadeu Leite (PMDB/PV/PP/PRB/PCd0B)
Rui Muniz ( PRIPSDCIPSDBIPDTIDEM)
Thiago Nascimento (PSOL/PSTU)

Cataguases
Dra. Elizângela (PSB), sem coligação
Titoneli (PV/PRB/PTN)
Cesinha (PCd013/PT)
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Maria Lúcia Mendonça (DEMIPRB/PRP/PTC/PRIPMN)
Ricardo Dias (PMDB/PPS/PTd0B)
Tarcísio Henriques (PPIPSDC/PDT/PSC) - prefeito atual
Professor Willian (PSDB/PTB/PHS)

Juiz de Fora
Custódio Mattos - (PDT/PMN/PTC/DEM/PSDC/PR/PSDB/
PP/PPS/PRB/PSL
Maria Margarida Martins Salomão (PT/PCdoB)
Ornar Peres (PV/PRP/PRTB/PTd0B)
Rafael Pimenta (PCB/PRP/PRTB/PTd0B/PV)
Tarcísio Delgado (PMDB/PRP/PRTB/PTd0B/PV)
Vitor Pontes (PSTU)

Uberlândia
Gilberto Adeniê Cunha (PSTU)
João Batista da Fonseca (PSOL)
Odelmo Leão Carneiro Sobrinho (PTB/PSC/PSDC/PR/
PSDB/PP/PTN/PPS/PRB)
Weliton Fernandes Prado (PT/PMDB/PSB/PCd0B/PHS)
João Bittar Júnior (DEMIPDT/PV/PSLJPTC/PRP/PMN/PTd0B)
Maurício Lúcio Mendes (PRTB)

Uberaba
Anderson Adauto (PT/PCdoB!PDT/PMN/PSLJPMDB/PRT/
PSC/PSB
Fahim Sawan (PMN/PTC/PTB/DEM/PV/PSDC/PTd0B/
PSDB/PP/PHS/PTN/ PRTB/PPS/PRB)
Adriano Espíndola (PSTU/PSOL)

Patrocínio
Júlio César Elias Cardoso (PP/PMDB/PTdoB/PRB/DEM/ PSC)
Deiró Moreira Marra (PR/PCdoB/PTN/PSDB/PHS/PRTB/
PSB)
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Lucas Campos de Siqueira (PPS/PTC/PTB/PSDC/PDT/PV/
PMN/PT)

São Sebastião do Paraíso
José Editis/Rêmolo Aloise (PR/PP/PSDB/PMDB/PDT/PT)
Professor Amaral (PCdoB/PMN)
Professor Luisinho (PRB/PSL/PSDC)
Mauro Zanin (PTC/PTB/DE M/PV/PSC/PSB/PHS/PPS/PRP)
Dr. Ronaldo (PTN)

6—INFORMAÇÕES GERAIS

Quem é obrigado a votar?
Os alfabetizados maiores de 18 anos e menores de 70
anos são, por lei, obrigados a votar.

Quem tem direito ao voto facultativo?
Eleitores que já completaram 70 anos têm direito ao voto
facultativo, isto é, só votam se quiserem. Nesse mesmo
caso estão os eleitores analfabetos. A partir da Constituição
de 1988, os jovens de 16 e 17 anos também passaram a
ter direito ao voto, mas não são obrigados a votar. Podem
fazer o título de eleitor, mas têm a prerrogativa de votar
apenas se quiserem.

O que acontece se eu não votar nem justificar minha
ausência ao voto?
Se você é obrigado a votar, mas não votou nem justificou
sua ausência no dia da eleição, estará em situação irregular
perante a Justiça Eleitoral.
A partir da eleição, o eleitor tem prazo de 60 dias para
comparecer a qualquer cartório eleitoral do País e
apresentar sua justificativa de ausência ao voto, o que é
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feito por meio de um requerimento. Desse modo, se a
justificativa for deferida pelo juiz eleitoral, o eleitor passa a
ficar novamente em dia com a Justiça Eleitoral, evitando
problemas futuros.

Posso fazer a justificação no dia das eleições?
Sim, pode. No caso de o eleitor que estiver ausente de
seu domicílio eleitoral ou que estiver doente no dia da
eleição. A justificativa pode ser feita, gratuitamente, no dia
da eleição em qualquer local de votação. O eleitor poderá
também fazê-la nas mesas receptoras de justificativa
(postos para recebimento exclusivos de justificativa eleitoral
que funcionarão nos municípios no mesmo horário da
eleição). O eleitor deve estar com o seu título eleitoral e
com seu Formulário de Justificativa Eleitoral devidamente
preenchido. Caso não esteja com seu título, deve saber o
número e apresentar documento de identificação com foto.
Tal formulário pode ser retirado, gratuitamente, nos cartórios
eleitorais e nos próprios locais de votação. E também pode
ser impresso acessando o site do TSE.
Se você é obrigado a votar, mas não votou nem justificou
sua ausência ao voto no dia da eleição, estará em situação
irregular perante a Justiça Eleitoral.
A partir da eleição, o eleitor tem prazo de 60 dias para
comparecer a qualquer cartório eleitoral do País e
apresentar sua justificativa de ausência ao voto, o que é
feito por meio de um requerimento. Desse modo, se a
justificativa for deferida pelo juiz eleitoral, o eleitor passa a
ficar novamente em dia com a Justiça Eleitoral, evitando
problemas futuros.
O eleitor que não votar e não justificar em até 60 dias depois
da eleição terá que pagar multa de 33 Ufirs (R$ 3,50).
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O juiz eleitoral, no entanto, poderá aumentar até 10 vezes
o valor dependendo da situação econômica do infrator. A
não- justificativa também pode levar ao cancelamento do
título de eleitor.
Quem não votar em três eleições consecutivas; não se
justificar no prazo de seis meses a contar da data da última
eleição a que deveria ter comparecido; e não pagar multa,
terá sua inscrição cancelada. Quem não votar no primeiro
turno e não justificar, no entanto, ainda pode exercer seu
direito de voto no segundo turno, porque os eleitores têm
prazo de 60 dias para fazer a justificativa.

O que é proibido no dia das eleições?
É proibida a aglomeração de pessoas e veículos com
material de propaganda, caracterizando manifestação
coletiva de preferência eleitoral (art. 70, §1°).
É proibido o uso de alto-falantes, a realização de comícios
ou carreatas (art. 46).
É permitida a manifestação individual e silenciosa da
preferência do eleitor pelo uso de camisas, bonés, broches
ou adesivos em veículos particulares (art. 70).

Nas seções e juntas eleitorais
É proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários
e aos escrutinadores o uso de roupa ou objeto contendo
propaganda de partido político, coligação ou candidato (art.
70, § 2°).
Somente é permitido aos ficais partidários o uso de roupas
ou crachás em que constem o nome e a sigla do partido
político e coligação a que sirvam (art. 70. § 3°)
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7— HISTÓRIA DAS ELEIÇÕES/CURIOSIDADES

A primeira eleição direta
O primeiro pleito direto no Brasil foi estabelecido em

1828. para as eleições municipais. Em 1881, a Lei Saraiva
determinava que as nomeações de quaisquer autoridades
eletivas seriam feitas por eleições diretas. Ao criar o sistema
presidencialista, a primeira Constituição republicana, de
1891, estabelecia 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 senadora 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 Constituição de 1946 consagrou a Justiça
Eleitoral como um dos ramos do Poder Judiciário e, em
1950, surgiu a primeira regulamentação relativa a partidos
políticos e toda a matéria ligada a alistamento, eleições e
propaganda eleitoral. Em 1965 nova lei instituiu o Código
Eleitoral, em vigor até hoje.
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Os primeiros partidos políticos
Os primeiros partidos políticos brasileiros surgiram

em 1831: o Restaurador (pela volta de D. Pedro 1), o
Republicano (pela abolição da Monarquia) e o Liberal (pela
reforma da Constituição de 1924, mas preservando a
Monarquia). Até então, a disputa se dava apenas entre
governo e oposição.

A primeira eleição
A primeira eleição no Brasil oconteceu em 23 de

janeiro de 1532, para escolher o Conselho Municipal da
Vila de São Vicente (atual São Paulo). A partir daí, todas
as vilas e cidades tinham seus conselhos municipais
escolhidos 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 prática, não havia
qualquer sigilo, e o voto continuava a ser descoberto.

8— PROGRAMAÇÃO

Sábado —4 de outubro
8 horas: a partir desse horário, flashes ao vivo ao longo do dia
19h30: Repórter Assembléia (ao vivo)
20 horas: Mundo Político (gravado)

Domingo —5 de outubro
7h30: Boletim das Eleições (ao vivo) - uma edição ao vivo
a cada 15 minutos
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7h35: Mundo Político Especial (gravado)
8 horas: Boletim Educativo sobre Eleições (gravado)
8h30: Sala de Imprensa Especial Eleições (gravado)
9h30: Via Justiça Especial - 20 anos da Constituição
Federal (gravado)
10h30: Panorama Especial Ceac (ao vivo)
11h30: Tribuna Livre (ao vivo) —Tema: Municipalização da
Saúde
12h30: Boletim das Eleições (ao vivo)
13 horas: Tribuna Livre (ao vivo) - Tema: Educação
14 horas: Tribuna Livre (ao vivo) - Tema: Meio Ambiente
15 horas: Tribuna Livre (ao vivo) - Tema: Planejamento
Urbano
16 horas: Tribuna Livre (ao vivo) - Tema: Orçamento
Municipal
17 horas: Boletim das Eleições (ao vivo)
22 horas: Repórter Assembléia (ao vivo)
23 horas: ao encerrramento da apuração: Boletim das
Eleições (ao vivo)

Segunda-feira - 6 de outubro
8 horas: Boletim das Eleições (ao vivo) - várias edições ao
longo do dia
Reprise dos programas Tribuna Livre
13h30: Repórter Assembléia - l Edição (ao vivo)
Reprise dos programas Tribuna Livre
19h30: Repórter Assembléia - 2 a Edição (ao vivo)
20 horas: Mundo Político (ao vivo)
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