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1 - Introdução

A TV Assembléia vai repetir este ano a fórmula de co-
bertura das eleições que tornou-se marca registrada da emis-
sora, desde 1998. O sucesso desse modelo se prova a cada
ano, atraindo os olhares de um público maior e mais diversi-
ficado. São comuns, após o pleito, referências elogiosas a
esse trabalho, na imprensa e no meio político, o que aumenta
exponencialmente a responsabilidade de toda a equipe.

Este ano, estamos agregando novos parceiros e mais
informação. Pela primeira vez, formamos uma rede nacional
com a participação de outras assembléias estaduais e a coor-
denação das TVs Câmara e Senado. Teremos a possibilidade
de usar o material jornalístico produzido em todas as regiões
brasileiras, a qualquer momento. As 17 horas, vamos trans-
mitir um jornal de abrangência nacional, formando a "Rede
Legislativa Nacional", primeiro passo rumo à implantação de
um trabalho conjunto e permanente entre as emissoras
legislativas de todo o País.

O esquema de cobertura também envolverá rádios par-
ceiras, para varrer todo o interior do Estado e oferecer ao
nosso público notícias de última hora. E como mais uma novi-
dade, firmamos uma parceria inédita com a Rede Minas, que
nos possibilitará a transmissão de boletins ao vivo de regiões
estratégicas da capital mineira e daqui para o pool de emisso-
ras legislativas instaladas no Senado e na Câmara Federal.

No sábado, dia 30 de setembro, vamos inaugurar a nos-
sa cobertura, acompanhando a reta final deste momento tão
importante, que, para os brasileiros, é e sempre será visto
como uma grande manifestação cívica. A programação inclui
jornais e flashes ao vivo do TRE, com as mais recentes deci-
sões daquela corte eleitoral.

No domingo, abriremos nossa programação ao vivo, sem
horário previsto para encerramento. Elaboramos uma escala
que nos permitirá estender a cobertura, ininterruptamente,
até a meia-noite de segunda-feira, num esforço de 36 horas
seguidas de produção.
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Trata-se, sem dúvida, da maior e mais ampla cobertura
de um evento por parte de uma emissora mineira de televi-
são. São mais de duas centenas de profissionais envolvidos
diretamente no trabalho de produção de notícias, reporta-
gens, debates, acompanhamento da apuração dos votos, edi-
ção, transmissão, soluções técnicas e de informática.

A Assembléia Legislativa também prepara uma estrutu-
ra de atendimento à imprensa e a candidatos no Espaço Polí-
tico-Cultural Gustavo Capanema, na sede do Parlamento mi-
neiro. O público terá acesso às informações por meio de
microcomputadores, de um telão com o sinal da TV Assem-
bléia e de outro telão com os números do TRE, a partir do
início da apuração dos resultados.

Toda a programação da cobertura está contida neste
manual. Ele inclui informações gerais sobre as regras eleito-
rais, números das eleições no Estado, perfil dos candidatos
aos cargos majoritários e dados sobre cada um dos cargos
em disputa. Contém, ainda, dicas para as equipes técnicas e
de jornalismo envolvidas na cobertura.

Trata-se de um trabalho volumoso, porém, concentra-
do. A atenção e o envolvimento de cada um são indispensá-
veis para o sucesso desta iniciativa que, mais uma vez, alça a
TV Assembléia à condição de emissora de referência na co-
bertura eleitoral.

Bom trabalho'
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2 - Orientações para equipes de reportagem

1 - Deixas e encerramentos de flashes: o repórter dirá o seu
nome e, em seguida, "TV Assembléia, Eleições 2006".

2 - Usar cada fita para apenas uma matéria ou flash.
3 - O repórter deve identificar a fita com: número, conteúdo,

cinegrafista, repórter.
4 - Atenção com o áudio.
5 - 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.

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

7 - Nas entradas ao vivo, bastante tranqüilidade.
8 - 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 vota-
ção, brindes eleitorais que estão proibidos, etc.

7



3 - Ordem de votação na urna eletrônica

• Deputado federal
• Deputado estadual
• Senador (um voto)
• Governador
• Presidente da República

Observação: Em razão da renovação do Senado Federal na
proporção de 1/3, o eleitor votará em apenas um senador
(em 2002, foram 2 candidatos para o Senado). O mandato de
um senador é de oito anos. Para os demais cargos, o mandato
é de quatro anos.
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4 - Dados gerais das eleições

Serão eleitos em outubro:
• Presidente e vice-presidente da República
• 27 governadores
• 27 senadores (um por Estado e pelo Distrito Federal) -

renovação de 1/3 do Senado Federal
• 513 deputados federais
• 1.059 deputados estaduais/distritais

Candidatos aptos:
BRASIL

Presidente -------------------------------------8
Governador --------------------------------200
Senador ------------------------------------206
Deputado federal ------------------------5.148
Deputado estadual/distrital -----------12.585

Minas Gerais
Governador -----------------------------------6
Vice-governador ------------------------------6
Senador -------------------------------------11
1 0-suplente ---------------------------------11
20-suplente ---------------------------------11
Deputado federal --------------------------539
Deputado estadual ------------------------873
Total em Minas Gerais -------------------1.457

Distribuição das vagas para deputados:
Deputado federal - 53 vagas para Minas Gerais
Cada partido pôde lançar: 80 candidatos (uma vez e meia o
número de vagas)
Cada coligação pôde lançar: 106 candidatos (o dobro do nú-
mero de vagas)
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Deputado estadual - 77 vagas em Minas Gerais
Cada partido pôde lançar: 116 candidatos (uma vez e meia o
número de vagas)
Cada coligação pôde lançar: 154 candidatos (o dobro do nú-
mero de vagas)
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5 - Eleitorado

Números do eleitorado e zonas de votação:
Et'a%

Belo Honzonta ' -	-	18 zonas	 428	-	4.044	-- 1.742 843

	

-	(5.2% do total no	(4,3% do total	(9,5% do total no	(12,74% do total no

853 1	346	 9962	 42.557	 13.679.738

	

(15.08%) 1 (11,26% do total no	(10,92%)	(11.17%)	 (10,86%)
Pais)	 .

	

5.658	3.073	 91.244	 380,945	125913479

Os três maiores colégios eleitorais do Brasil
UF	 Eleitorado

São Paulo	28.037.734	22,267
Minas Gerais	13.679.738	10,864
Rio de Janeiro	10.891.293	8,65

Os três menores colégios eleitorais do Brasil
UF	 Eleitorado	%

Amapá	 360.614	0,286
Roraima	 233.596	0,186
Exterior	 86.360	0,069

Os dez maiores colégios eleitorais do Estado
Munlclpio ,	,	Mesorreqiao	 Seções

'Belo Horizonte	 Metropolitana de Belo Horizonte	4.045
Contagem	. Metropolitana deBe( p Horizorite	1.114
Uberlândia	 TrJângu(o Mineiro/ Alto Paranaíba	1.112
Juiz de Fora	 Zona da Mata	 1.091
Montes Claros	Norte de Minas 	674
Betim	 Metropolitana de Belo Horizonte	601
Uberaba -	 Triângulo Mineiro/ Alto Paranaiba	622
Governador Valadares Vale do Rio Doce

Eleitorado
- 1.742.843'
-- 389.262

373.744

Ipatinga	 Vale do Rio Doce	 1	4511	162.
Ribeirão das Neves	_Metropolitana de Belo Horizonte	4llL_ 14.

O menor colégio eleitoral do Estado
Município	Mesorregião Seções Eleitorado
Serra da Saudade Central Mineira	4	935
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As maiores zonas eleitorais no Estado
Município
Contagem
Juiz de Fora
Juiz de Fora
Belo Horizonte

Zona	Eleitorado
	90	116.800	0,854

	

-153	112.909	0,825

	

152	110.950	0,811

	

30	109.520	0,801

A menor zona eleitoral no Estado
86 a Zona Eleitoral de Conquista - 4.762 eleitores

Eleitorado por zona em Belo Horizonte
Zona Eleitoral	 Seções
26 - Leste	 227
27 - Nordeste	 189
28 - Leste	 230
29 - Nordeste	 222
30 - Nordeste MAIOR ZONA	258
31 - Pampulha	 217
32 - Pampulha	 242
33 - Centro-Sul	 257
34 - Centro-Sul	 250
35 - Centro-Sul	 267
36 - Barreiro	 214
37 - Oeste	 209
38 - Venda Nova	 210
39 - Norte	 213
331 - Norte	 184
332 - Oeste	 195
333 - Barreiro	 228
334 - Venda Nova	 234
Totais de Belo Horizonte	4.046

Aptos
96.540
82.964

101.625
99.748

109.520
96.232
98.627
93.240

108.508
108.190
91.016
90.657
97.475
95.483
80.760
84.466

102.827
104.965

1.742.843
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6 - Informações sobre a Justiça Eleitoral

A primeira eleição no Brasil ocorreu 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 ti-
nham seus conselhos municipais escolhidos pelo povo em elei-
ções livres, universais e indiretas. O povo escolhia seis eleito-
res e estes escolhiam os oficiais das câmaras municipais.

O Código Eleitoral foi criado em 24 de fevereiro de 1932.
O documento trouxe muitas mudanças para as eleições no
País: o voto passou a ser secreto, as mulheres tiveram o di-
reito 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 es-
tados, 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.
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7 - Pessoal da Justiça Eleitoral trabalhando nas
Eleições 2006

360 magistrados (346 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
1.558 servidores do TRE-MG (Capital e interior)
1.013 funcionários requisitados ou cedidos de outros órgãos
para a Justiça Eleitoral
1.454 contratados pela Probank (empresa fabricante das ur-
nas eletrônicas) entre técnicos e supervisores
501 auxiliares contratados para administração (entre estes,
23 atendentes no Disque-Eleitor)
53 estagiários
Cerca de 167 mil mesários em MG
199 servidores da BHTrans + motoristas dos ônibus que trans-
portam urnas na véspera e no dia da eleição
TOTAL: cerca de 172.140 pessoas
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8 - Comparativo Eleições 2002/ 2006

Em 2002, o Brasil totalizava 115.271.811 eleitores
(10.641.668 eleitores a menos do que em 2006), divididos
por 5.658 municípios, 2.884 zonas eleitorais e 335.871 se-
ções eleitorais.

Minas Gerais contava 12.680.584 eleitores (999.154 elei-
tores a menos em relação a 2006), divididos por 332 zonas e
39.310 seções eleitorais.

Belo Horizonte tinha, à época, 1.646.041 eleitores
(96.802 eleitores a menos se comparados a 2006), divididos
por 14 zonas e 3.805 seções eleitorais

15



9 - Candidatos à Presidência da República

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Coligação A Força do
Povo - 13

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 27 de outubro de
1945, em Garanhuns, interior de Pernambuco. De origem
humilde, Lula foi com a família para São Paulo, como retiran-
te, em 1952. Aos 18 anos, formou-se torneiro mecânico pelo
Senai. Nos anos 70, ingressou na vida sindical em São
Bernardo do Campo. Chegou à Presidência do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC Paulista em 1975. Quatro anos depois,
durante uma intervenção do governo no movimento sindical,
Luiz Inácio e alguns companheiros foram presas. No final da
década, com a reabertura política, participou da fundação do
Partido dos Trabalhadores. Foi candidato pela primeira vez
em 1982, ao governa de São Paulo. Foi eleito deputada fede-
ral constituinte em 1986, com um número recorde de votos.
Disputou a Presidência da República em 1989, 1994 e 1998,
mas só chegou ao Planalto em 2002, quando foi eleito com
mais de 60% dos votos. Agora, o presidente Lula concorre à
reeleição e compõe chapa, mais uma vez, com o mineiro José
Alencar. A coligação é formada pela PT, PCdoB e PRB.

Geraldo Alckmin (PSDB) - Coligação Por Um Brasil
Decente - 45

Geraldo Alckmin nasceu em Pindamonhangaba, interior
paulista. Entrou para a vida pública como vereador quando
cursava o primeiro ano de Medicina. Aos 24 anos, tornou-se
prefeito. Foi eleito deputado estadual em 1982. Em 1986,
elegeu-se deputado federal. Deixou o partido dois anos de-
pois e participou da fundação do PSDB. Em 1990, voltou à
Câmara dos Deputados. Em 1994, Geraldo Alckmin foi eleito
vice-governador, na chapa de Mário Covas, para o governo de
São Paulo. Quatro anos depois, foi reeleito ao lado de Covas
para um segundo mandato. Com a morte de Mário Covas, em
2001, Alckmin assumiu o governo e se reelegeu em 2002. O
vice é o senador José Jorge. A coligação é formada pelo PSDB
e o PFL.
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Cristovam Buarque (PDT) - 12
Cristovam Buarque nasceu em Recife, em fevereiro de

1944. Aos 22 anos, formou-se em Engenharia Mecânica pela
Universidade Federal de Pernambuco. Fez doutorado em Eco-
nomia na Sorbonne e foi reitor da Universidade de Brasília
entre 1985 e 1989. De 1995 a 1998, governou o Distrito Fe-
deral e, quatro anos depois, foi eleito senador. Nos dois man-
datos, elegeu-se pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2005,
deixou o PT e ingressou no PDT. O companheiro de chapa de
Cristovam Buarque é o senador Jefferson Peres.

Heloísa Helena (PSOL) - Frente de Esquerda Brasil - 50
Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho é alagoana de

Pão de Açúcar. E formada em Enfermagem e é professora
licenciada do Centro de Saúde da Universidade Federal de
Alagoas. A vida política começou nos movimentos estudantis.
Em 1992, foi eleita vice-prefeita de Maceió pela coligação PSB/
PT. Conquistou uma cadeira na Assembléia Legislativa de
Alagoas em 1994. Quatro anos depois, foi eleita a primeira
senadora da história de Alagoas, com quase 56% dos votos.
Em 2004, fundou o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade,
depois de ter sido expulsa do PT. O seu vice é o cientista
social Cesar Benjamin. A coligação é formada pelo PSOL, PCB
e PSTU.

Luciano Bivar (PSL) - 17
Luciano Caldas Bivar é natural de Recife, Pernambuco.

Bacharel em Direito, foi deputado federal, entre 1999 e 2003,
pelo Partido Social Liberal (PSL), do qual é presidente de hon-
ra. O vice do candidato do PSL é o ministro aposentado do
Tribunal Superior do Trabalho Américo de Souza.

José Maria Eymael (PSDC) - 27
José Maria Eymael é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Advogado tributarista, já concorreu à Prefeitura de São Pau-
lo, em 1985, e à Presidência da República, em 98. Foi deputa-
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do federal por São Paulo por dois mandatos. O vice é José
Paulo Neto.

Ana Maria Rangel (PRP) - 44
Ana Maria Teixeira Rangel é natural do Rio de Janeiro,

tem 49 anos. E formada em Ciência Política. O vice é Delma
Gama e Narcini.
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10 - Candidatos ao governo de Minas

Aécio Neves (PSDB) - Minas Não Pode Parar - 45
Descendente de uma família tradicional de políticos, Aécio

Neves nasceu em Belo Horizonte e tem 46 anos. Passou parte
da infância e a adolescência no Rio de Janeiro. Em 1981,
mudou-se para Belo Horizonte, onde estudou Economia na
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Aqui iniciou
sua militância política junto à ala jovem do PMDB. Pelas mãos
do avô, Tancredo Neves, de quem foi secretário particular no
governo de Minas, participou do movimento pelas Diretas Já.
O início da carreira parlamentar aconteceu em 1986, quando
foi eleito deputado federal constituinte pelo PMDB. Foi o de-
putado mais votado de Minas. Participou da fundação do PSDB,
partido pelo qual foi eleito por mais três mandatos. No final
de 2000, chegou à Presidência da Câmara dos Deputados,
um cargo que havia 30 anos não era ocupado por um mineiro.
Aécio Neves disputa a reeleição e tem como vice o professor
Antônio Augusto Anastasia. A coligação é formada pelos par-
tidos PSDB, PFL, PP, PTB, PAN, PL, PHS, PPS, PSC e PSB.

Nilmário Miranda (PT) - A Força do Povo - 13
Nilmário Miranda é o atual presidente do PT mineiro. Foi

um dos fundadores do partido. Natural de Belo Horizonte,
tem 59 anos e é formado em Comunicação Social pela UFMG,
com mestrado em Ciência Política. Foi preso político durante
três anos. Em 1986, elegeu-se deputado estadual constituin-
te. Em 1990, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputa-
dos. Foi reeleito por dois outros mandatos. Em 2002, dispu-
tou o governo de Minas e, em 2003, assumiu a Secretaria
Especial de Direitos Humanos, cargo que ocupou até julho do
ano passado. O companheiro de chapa de Nilmário é Zaire
Rezende. A coligação é formada por PT, PMDB, PRB, PCDOB,

Luís Tibé (PTdoB) - Minas Mais Segura - 70
Luís Tibé é o candidato do PTdoB ao governo de Minas. É

mineiro de Belo Horizonte, tem 35 anos e é empresário. O
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vice é Crauvi Ross. A coligação é formada pelo PTdoB, PRP,
PTN, PRTB.

Vanessa Portugal (PSTU) - Frente da Esquerda
Socialista - 16

Vanessa Portugal nasceu em Boa Esperança, Sul de Mi-
nas. Tem 36 anos, é formada em Biologia pela UFMG e é pro-
fessora em Belo Horizonte e Betim. Há quatros anos, dispu-
tou as eleições como vice-governadora pelo PSTU. Em 2004,
concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte. Dirigiu o Sindicato
único dos Trabalhadores em Educação da Capital de 98 a 2003.
A Frente de Esquerda Socialista é formada pelo PSTU e PSOL.
Antônio Pimenta compõe chapa com Vanessa Portugal ao go-
verno de Minas.

Rosane Cordeiro (PCO) - 29
Rosane Cordeiro é candidata ao governo de Minas pelo

Partido da Causa Operária - PCO. E mineira de tJrucânia, Zona
da Mata, tem 47 anos e é bacharela em Direito. A vice na
chapa do PCO ao governo de Minas é Maria Onésima Protásio
de Faria.

Fábio Magalhães (Prona) - Reconstruindo - 56
Fábio Magalhães é natural de Montes Claros, tem 44

anos e é graduado em Administração de Empresas. Foi can-
didato a vereador de sua cidade natal em 96 e 2000 e, em
2004, concorreu à prefeitura. A coligação é formada pelo
Prona/PSDC/PTC. A vice na chapa de Fábio Magalhães é
Norma Sueli Gonçalves.
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11 - Candidatos ao Senado

Sílvio Rodrigues (PCB) - 210
Nome na urna: Sílvio Rodrigues.
Natural de Pouso Alegre, tem 43 anos. É advogado e pro-

fessor. Começou a vida profissional como agricultor. Foi mem-
bro do PCdoB e participou da direção estadual do partido.

O 1 0 -suplente é Craig Downie Dunbar.

Maria da Consolação Rocha (PSOL/PSTU) - 500
Nome na urna: Maria da Consolação.
É natural de Belo Horizonte, tem 43 anos e é professora

da rede municipal de Belo Horizonte há 20 anos. E Pedagoga
com mestrado pela Faculdade de Educação da UFMG e douto-
randa em Educação pela USP. Militou nos movimentos sindi-
cal e de mulheres.

O 1 0 -suplente é Valter Celso Bueno Soares.

Newton Cardoso (PT/PMDB/PRB/PCdoB) - 150
Nome na urna: Newton Cardoso.
É natural de Brumado(BA) e tem 68 anos e é bacharel

em Direito. Presidiu a União Colegial de Minas Gerais. Foi de-
putado federal por dois mandatos (1978/1995). Em 1986, foi
eleito governador do Estado. Foi prefeito de Contagem por
três mandatos (1972/1983/1996). Em 1998, foi eleito vice-
governador na chapa com Itamar Franco.

O 1 0 -suplente é Carlos Calazans.

Eliseu Rezende (PSDB/ PFL/ PP/ PTB/ PAN! PL/PHS/
PPS/PSC/PSB) - 250

Nome na urna: Eliseu Resende.
É natural de Oliveira e tem 77 anos. É formado em En-

genharia Civil pela UFMG e doutor em Matemática e Estatísti-
ca pela Universidade de Nova York. Foi ministro dos Transpor-
tes no governo de João Batista Figueiredo (1978/1982) e, no
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governo Itamar Franco, foi o titular do Ministério da Fazenda
(1993). Foi deputado federal por três mandatos (1995/1999/
2003). Na Câmara dos Deputados, presidiu as Comissões de
Minas e Energia e de Finanças e Tributação.

O 1 0 -suplente é Clésio Soares de Andrade.

Roberto Francisco Pereira (isolado) - 291
Nome na urna: Betão.
Natural de Belo Horizonte, tem 51 anos e o ensino fun-

damental completo. E técnico em telefonia e em metalurgia.
Trabalha na prefeitura de Belo Horizonte, na Divisão de Con-
trole de Zoonoses.

O 1 0 -suplente é Sílvio Antônio Matias.

Ronaldo Vasconcelios Novais (PV) - 432
Nome na urna: Ronaldo Vasconcellos.
Natural de Ponte Nova, tem 56 anos. É engenheiro ele-

tricista e professor universitário.
Foi vereador de Belo Horizonte (1982) e deputado esta-

dual por três mandatos (1986/1990/1994). Teve dois manda-
tos como deputado federal (1998/2002). Em 2004, foi eleito
vice-prefeito de Belo Horizonte.

O 1 0-suplente é Caio Júlio Xavier Rodrigues.

Ricardo Vieira da Conceição (PTdoB) - 700
Nome na urna: Sargento Ricardo Vieira.
É natural de Lagoa Santa, tem 40 anos e há 18 anos é

policial militar. E especialista em eletrônica de aviões e inte-
gra o Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo da PM de Lagoa
Santa.

O 1 0 -suplente é Rogério Pereira Amorim.

Tibelindo Soares Resende (PRP) - 441
Nome na urna: Tibé.
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É natural de Cordeiros (Bahia) e tem 76 anos. É aposen-
tado e possui o ensino médio completo.

O 1 0 -suplente é Laércio Xavier da Silva.

Marcílio do Couto Aguiar (PRTB) - 289
Nome na urna: Marcílio.
É natural de Belo Horizonte e tem 37 anos. É vendedor

de comércio varejista e atacadista e tem o ensino médio com-
pleto.

O 1 0 -suplente é Nilcilânio Amâncio da Silva.

Ornar Resende Peres (PDT) - 123
Nome na urna: Ornar Peres.
E de Leopoldina (MG) e tem 49 anos. É empresário e

tem curso superior completo.
Foi secretário da Indústria e Comércio do governo Itamar

Franco (1999).
O 1 0-suplente é Sírley Soares Soalheiro.

Josernar da Silva (PMN)
Nome na urna: Josemar.
E de Juiz de Fora, tem 44 anos e é bacharel em Direito.
O 1 0 -suplente é Edna Maria de Lima.
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12 - Informações gerais

Quem é obrigado a votar?
Os alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 anos.

Quem tem direito ao voto facultativo?
Os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens entre 16 e
18 anos.

O que acontece se eu não votar e nem me justificar no
dia das eleições?
Você deverá comparecer, no prazo de 60 dias a contar da data
das eleições, de preferência, em seu cartório eleitoral ou em
qualquer outro cartório eleitoral, para justificar sua ausência.
Se você não se justificou em três eleições consecutivas (cada
turno é considerado uma eleição), seu título pode ter sido
cancelado. Para cada eleição em que você deixou de votar,
será cobrada uma multa, arbitrada pelo juiz eleitoral. Após a
apresentação do comprovante de pagamento, você receberá
uma certidão de quitação eleitoral.

Posso fazer a justificação no dia das eleições?
Pode, desde que esteja fora do seu domicílio eleitoral (cidade
onde vota). O eleitor deverá comparecer em qualquer seção
eleitoral com o formulário próprio preenchido, um documento
de identidade e o título, ou, na ausência deste, com seu nú-
mero correto. Não existe mais a justificativa nos correios. O
formulário é gratuito.

O que é proibido no dia das eleições?
- Alto-falante;
- Comício;
- Carreata;
- Arregimentação de eleitor ou boca-de-urna;
- Divulgação de qualquer outra espécie de propaganda.
Quem descumprir a lei será punido com detenção de seis (6)
meses a um (1) ano ou multa de 5 a 15 mil UFIRs.
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13 - Urnas eletrônicas
Esta é a sexta eleição eletrônica em Minas. Votamos com

urna eletrônica em 1996, 1998, 2000, 2002 e 2004. Todos os
853 municípios mineiros vão ter votação em urna eletrônica,
e estão previstas para utilização, em Minas, 46.788 urnas
eletrônicas (14,76% são urnas reservas). Em Belo Horizonte,
são 4.465 urnas eletrônicas.

Custo unitário da urna eletrônica: R$ 1.425,96 (mo-
delo 2004).

(O TSE vai começar a testar, nestas eleições, o uso da
urna com sistema de biometria. Mas essas urnas ainda não
serão usadas no Estado este ano.)

Custo das eleições em Minas: Aproximadamente R$ 13,9
milhões para custeio e investimentos. Para despesas com pes-
soal, foram solicitados R$ 10 milhões. As maiores despesas
são com auxílio-alimentação para os cerca de 180 mil mesários
do Estado (cerca de R$ 10 por mesário), contrato com os Cor-
reios (transporte de urna eletrônica e correspondências), ma-
terial de consumo (canetas, papel, etc). Esses custos não in-
cluem gastos com urnas eletrônicas (a cargo do TSE).

Substituição de urnas em 2002: Em Minas Gerais, 258
urnas foram substituídas por outras (38 urnas em Belo Hori-
zonte e 6 em seções com voto impresso).

Votação manual em Minas Gerais: 48 seções + 4 seções
com voto impresso.

Votação manual em Belo Horizonte: 4 seções.
Por medida de segurança, a Justiça Eleitoral também

está imprimindo cédulas de papel. Serão 427 mil cédulas bran-
cas para as eleições proporcionais - deputado estadual e de-
putado federal (317 mil cédulas do estoque das Eleições 2002
serão aproveitadas e foram confeccionadas mais 110 mil) - e
427 mil cédulas amarelas de 1 0 turno para as eleições majo-
ritárias - presidente, governador e senador. Todas serão con-
feccionadas com base em novo modelo proposto pelo TSE,
que não conterá o nome dos candidatos.
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14 - 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 ia Constituição republicana, de 1891, es-
tabelecia que o presidente da república e o vice fossem elei-
tos por voto direto. Suspensas após o golpe de 64, as eleições
diretas para presidente foram restabelecidas pela Constitui-
ção 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 Norte. 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 Constituição de 1946 consagrou a Justiça Eleitoral como
um dos ramos do Poder Judiciário e, em 1950, surgiu a primei-
ra regulamentação relativa a partidos políticos e toda a maté-
ria 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 Restaurador (pela volta de D. Pedro 1), o Republicano
(pela abolição da monarquia) e o Liberal (pela reforma da
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Constituição de 1924, mas preservando a monarquia). Até
então, a disputa se dava entre governo e oposição apenas.

A primeira eleição
A primeira eleição no Brasil ocorreu 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 ti-
nham seus conselhos municipais escolhidos pelo povo em elei-
ções livres, universais e indiretas. O povo escolhia seis eleito-
res 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 esta-
belecia o voto secreto, mas, na prática, não havia qualquer
sigilo, e o voto continuava a ser descoberto.
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15 - Glossário de termos jurídicos e eleitorais

Circunscrição: Divisão territorial (cidade, estado, país, etc.).
Voto válido: A legislação considera como válido o voto dado
diretamente a um determinado candidato ou a um partido,
sem menção a candidato. Desde as eleições de 1998, não são
considerados como válidos os votos em branco.
Voto nominal: Voto dado a um determinado candidato.
Voto de legenda: Voto dado a determinado partido, sem
menção do nome do candidato. O voto de legenda é contado
como válido para fins de cálculo do quociente eleitoral e do
quociente partidário. Essa opção de voto só existe na eleição
proporcional.
Maioria absoluta: É a quantidade formada por 50% mais
um dos votos.
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16 - Programação

Sábado - 30 de setembro de 2006
Programação normal até às 18h30, com flashes ao vivo do
TRE, boletins das rádios do interior e flashes pré-gravados da
reportagem.

Horário: das 18h30 às 19h30
Programa: Mundo Político Especial (ao vivo)
Apresentação: Carlo Menezes

Horário: 19h30
Programa: Repórter Assembléia (ao vivo)
Apresentação: Vivian Menezes e Fernando Gomes

Horário: 20 horas
Programa: Sala de Imprensa - Eleições (reprise)
Judicialização da Política
Apresentação: Mônica Miranda

Horário: 21 horas
Programa: Assembléia Debate - Eleições (reprise)
Partidos Políticos
Apresentação: Christian Costa

Horário: 22 horas
Repórter Assembléia (reprise)

Horário: 22h30
Mundo Político Especial (reprise)

Domingo - 1 0 de outubro de 2006
Horário: das 7h às 7h30
Repórter Assembléia

Horário: das 7h30 às 8 horas
Programa: Boletim das Eleições Especial - Abertura do dia
Apresentação: Mônica Miranda

29



Horário: das 8h às 8h30
Programa em rede com a TV Senado

Horário: das 8h30 às 9 horas
Programa: Boletim das Eleições
Apresentação: Sávia Morais
Direção: Sônia

Horário: das 9h às 10h15
Programa: Panorama Especial - Eleições
Apresentação: Andréa Zagury
Direção: Carolina

Horário: das 10h15 às 10h30
Programa: Boletim das Eleições
Apresentação: Sávia Morais
Direção: Sônia

Horário: das 10h30 às 12 horas
Programa: Tribuna Livre (mesa redonda com jornalistas)
Tema: Minas no Cenário Político Nacional
Apresentação: Mônica Miranda
Direção: Carolina

Horário: das 12h às 12h30
Programa em rede com a TV Senado

Horário: das 12h30 às 13h30
Programa: Repórter Assembléia
Apresentação: Fernando Gomes e Andréa Zagury
Direção: Guilherme

Horário: das 13h30 às 15 horas
Programa: Tribuna Livre (ao vivo)
Tema: Relacionamento entre o Poder Legislativo e o Poder
Executivo
Apresentação: Mônica Miranda
Direção: Sônia

Horário: das 15h às 15h30
Programa: Boletim das Eleições
Apresentação: Sávia Morais
Direção: Carolina
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Horário: das 15h30 às 17 horas
Programa: Tribuna Livre (ao vivo)
Tema: Democracia, representação de interesses e Poder
Legislativo
Apresentação: Mônica Miranda
Direção: Sônia

Horário: das 17h às 17h30
Programa em rede com a TV Senado

Horário: das 17h30 às 19 horas
Programa: Boletim das Eleições
Apresentação: Cano Menezes e Mônica Miranda
Direção: Tatiana

Horário: das 19 às 20 horas
Programa: Repórter Assembléia - 2a Edição
Apresentação: Vivian Menezes e Fernando Gomes
Direção: Guilherme

Horário: das 20 horas ao encerramento
Programa: Boletim das Eleições
Apresentação: Cano Menezes e Ru Bem Hur
Direção: Tatiana e Carlos Torres

Segunda-feira - 2 de outubro de 2006
Horário: das 7h às 8h30
Programa: Boletim das Eleições
Apresentação: Mônica Miranda
Direção: Sônia

Horário: das 8h30 às 9h30
Programa: Panorama Especial - Eleições (ao vivo)
Apresentação: Andréa Zagury
Direção: Carolina
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Horário: das 10h45 às 12h15
Programa: Boletim das Eleições
Apresentação: Mônica Miranda
Direção: Sônia

Horário: das 13h30 às 14 horas
Repórter Assembléia - ia Edição
Apresentação: Fernando Gomes
Direção: Guilherme

Horário: das 15h às 17h30
Boletim das Eleições (ao vivo)
Entrevistados: candidatos/cientistas políticos/TRE
Apresentação: Ana Paula Ciribelli
Direção: Guilherme

Horário: das 18h30 às 19h30
Horário da Câmara Municipal

Horário: das 19h30 às 20 horas
Repórter Assembléia - 2 a Edição (ao vivo)
Apresentação: Vivian Menezes

Horário: das 20 às 22 horas
Memória e Poder Especial - Eleições

Horário: das 22h às 22h30
Reprise do Repórter Assembléia - 2a Edição

Horário: das 22h30 às 23h30
Mundo Político Especial - Eleições (ao vivo)
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