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1 - INTRODUÇÃO

No dia 3 de outubro, vamos fazer a maior cobertura já realiza-
da nos 15 anos de existência da TV Assembleia. À experiência
de uma equipe que acumula inúmeras vitórias quando o as-
sunto é cobertura eleitoral, somam-se a inovação do trabalho
da Agência de Rádio e o grande potencial de novos profissio-
nais que se juntaram recentemente a esse time. Uma combina-
ção virtuosa que, por meio de um planejamento cuidadoso, há
de manter a emissora como referência em eleições.

Como num jogo de estratégia, é preciso analisar o uso que
vamos fazer dos números que estarão sobre a mesa. E pode-
mos garantir: está tudo pronto para uma cobertura reflexiva,
informativa e imparcial. Este manual traz dados e orientações
importantes que vão nos ajudar a organizar o trabalho, num dia
em que há uma enxurrada de fatos e informações. A exemplo
da imagem de um prisma, em que um único feixe de luz gera
inúmeras cores, no nosso caso, inversamente, os dados nos
chegam por várias fontes, um pouco desordenadamente. Mas
devem sair de forma única, organizada, rápida e segura (devi-
damente checados).

Nosso maior desafio, além de estimular a reflexão sobre este
importante momento da democracia, é transportar conhecimento
e informação, filtrar o que há de mais relevante e fazer tudo
isso chegar em primeira mão a quem nos acompanha.

Garra, concentração e disciplina são atributos indispensáveis
para o nosso sucesso. E nosso objetivo não é pouco. É con-
quistar o interesse, a simpatia e a audiência do telespectador.

Bom trabalho, rumo a mais uma vitória!
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2— ORIENTAÇÃO PARA AS EQUIPES

2.1 - PRODUÇÃO

Durante o dia, o trabalho é de apuração de dados e repasse
de informações factuais, obtidas por meio de rondas por
telefone, internet, televisão e rádio. Essas informações vão
servir para atualizar o crawl, orientar as equipes nas ruas que
farão flashes e alimentar o Boletim das Eleições ao vivo a cada
15 minutos. Além disso, recebemos os convidados dos
programas marcados para o dia, ligando para confirmar a
presença deles, se necessário.

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, além do Twitter. As notas da apuração serão
enviadas para um mailing predefinido e para o editor
responsável pelo craw/ em cada turno. No fim de cada turno de
trabalho, as notas enviadas devem ser salvas em um único
arquivo e encaminhado aos outros apuradores para evitar
informações repetidas. O mailing deverá incluir, além dos
profissionais da TV, a Rádio Assembleia e o CAC.

Um produtor ficará responsável por receber convidados das
Tribunas, fazer as ligações para confirmar a presença e avisar
os diretores dos programas da chegada deles. Teremos, ainda,
um produtor de vivo que ficará no TRE assessorando o repórter
nos flashes ao vivo das 7h30 ao encerramento da apuração.

A Coordenação da Produção ficará responsável por avisar os
Diretores de Vivo e a Chefia de Reportagem se houver algum
factual ou informação importante para entrar na programação.
É importante que todos os produtores respeitem essa decisão
para evitar circulação desnecessária de pessoas na Edição e
excesso de telefonemas para os ramais do vivo.

No período da tarde, o esquema de apuração, craw/, recepção
dos convidados e flashes no TRE vai continuar da mesma maneira.
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A partir das 17h, no entanto, três produtores ficarão
responsáveis por pegar os primeiros números das pesquisas
de boca de urna e passar para os operadores de caracteres.
As folhas com os nomes dos candidatos ficarão pré-impressas
e os três produtores ficarão assistindo às Tvs na Edição para
agilizar o trabalho. Esses resultados são relativos aos
candidatos a Governador, já que os dados dos candidatos a
Presidente só sairão depois das 18h por causa da diferença
de fuso horário do Acre em relação ao restante do País. A
apuração da boca de urna dura cerca de 15 minutos. Em
seguida, começa a veiculação dos dados do TRE (programa
Divulga). As 18h, é realizado o mesmo trabalho de apuração
com os dados para Presidente.
A partir daí, tem prosseguimento com as rondas e os crawls,
mas focando nos resultados e nas opiniões de personalidades
e autoridades, O Divulga vai estar instalado em todos os
computadores da TV e servirá, juntamente com os sites
nacionais, locais e o Twitterde fonte de dados para os crawls e
também para subsidiar discussões no estúdio. Serão quatro
produtores, com as seguinte divisão: duas pessoas
responsáveis pelas capitais nacionais, uma com as cidades
mineiras e a outra com Twittere blogs dos candidatos.
Uma pessoa ficará responsável pela marcação de entrevistas
com políticos (presidente de partido, candidatos derrotados e
eleitos) para o mesmo dia e para o dia seguinte.

2.2 - REPORTAGEM
- Deixas e encerramento de flashes: o repórter dirá o seu nome

e, em seguida, "TV ASSEMBLEIA, ELEIÇOES 2010".
- O cinegrafista e o auxiliar devem testar todos os equipamentos

antes de saírem para as externas. Durante as gravações,
também devem ficar atentos à qualidade do áudio e a
eventuais problemas nas imagens.

- Usar cada fita para apenas uma 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.

- Para evitar que o editor fique em dúvida quanto ao nome dos
vts, o repórter deve identificar fitas das matérias com as
mesmas retrancas das pautas e da escala.

- Na hora de gravar o flash, o repórter deve deixar uma margem
de segurança antes do off e após a assinatura.

- Os offs devem ser breves, objetivos, pois não haverá jornal
nesse dia e os vts entrarão no ar ao longo da programação,
interrompendo o programa que estiver ao vivo. Os offs dos
vts também não devem ser datados pois poderão ser
reexibidos no dia seguinte.

- As fitas com matérias devem ser entregues somente à Chefia
de Reportagem. Não entregue as fitas diretamente aos editores.

- 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 40" 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.

-Assim que o flash for gravado, avise à Chefia de Reportagem
que enviará o motoqueiro para buscar a fita.

- 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, etc. Todo fato inusitado
relacionado às eleições é notícia para nós.
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- Os repórteres devem conversar com os cinegrafistas para
solicitar as imagens necessárias para cobrir o off.

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

- A equipe - repórter, cinegrafista, auxiliar e motorista - não
deve se separar e deve manter contato permanente para que
o trabalho seja realizado sem transtornos.

- Sugere-se que a equipe sempre anote o celular do motorista
para agilizar os descolamentos.

- Para facilitar a localização, esclarecer dúvidas e agilizar a
cobertura, os componentes da equipe devem ter em mãos
os celulares particulares carregados. Caso haja necessidade
de contato com a TV, ligue no no ramal da Chefia, nos ramais
da produção ou no celular da Chefia.

- Cuidado com a perda de fitas e troca de capas.
- Deve-se prezar pela agilidade em nossa cobertura, mas sem

esquecer a precisão e correção das informações.

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 das Eleições, que terá as últimas
informações e os fatos mais importantes. Apesar de não haver
esse "engessamento", o horário e o tempo dos programas
são estabelecidos. A equipe deve sair o mínimo possível do
cronograma. Em respeito aos entrevistados, que foram
convidados com hora marcada e também têm vários outros
compromissos no domingo, deve evitar atropelar a grade. Isso
quer dizer que é necessária 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 do TRE ou da Central de Apuração (a partir das 17h),
matérias frias, notas secas, audiotapes da 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 7h30. 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, teremos cinco Tribunas ao
vivo, que não serão divididas em blocos. Enquanto elas
estiverem no ar, será chamado, a qualquer momento, o Boletim
das Eleições com as últimas informações. O âncora da Tribuna
chama o âncora do Boletim sem intervalos ou vinhetas. Entre
uma Tribuna e outra, o Boletim terá duração maior e será
ancorado do ponto de vivo no TRE, para possibilitar troca de
convidados e do apresentador.
Identificação das fitas: A correta identificação é fundamental.
Agiliza o uso do material de um programa para o outro. As
identificações das decupagens devem ser deixadas na própria
caixa da fita bruta. Na identificação das fitas editadas, use letra
legível para facilitar o trabalho dos operadores de caracteres.
Assim que terminar o trabalho de edição e exibição do VT, as
fitas brutas, as editadas e os flashes devem ser colocados nas
duas prateleiras, que serão separadas especialmente para o
domingo das eleições.
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. Se houver qualquer
dúvida, ele deve recorrer ao editor. Para esta eleição, vai ser
divulgado o nome do candidato (nome de urna) e o partido a
que pertence. Não deve usar o nome da coligação nem os
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partidos que a compõem, porque ficaria muito extenso. Esse
mesmo padrão foi adotado em todas as artes da eleição.

Cedoc: Haverá funcionários das 7h até o encerramento da
apuração para fornecimento de fitas e pesquisa de imagens.

Crawl: O crawl também deve ser um diferencial na cobertura
do dia 3 de outubro. Será concentrado em um editor por turno
e passado durante todo o dia (programas ao vivo e gravados)
com informações que serão apuradas por meio da ronda da
Produção. Vão ser divulgadas notícias locais, estaduais e
nacionais e, também, será chamada a programação da TV para
o dia. Com Tribunas Livres o dia todo, pode-se divulgar nos
crawls o horário e o tema da próxima mesa-redonda.

Material para o dia seguinte: um editor será escalado a partir
das 18h exclusivamente para avaliar e separar o material (vts
e artes) que será usado na programação do dia seguinte
(Tribuna Livre e RA1 ao vivo).

Comportamento nos Controles A e B: Durante a exibição dos
programas ao vivo, deve-se evitar qualquer atitude que disperse
a atenção dos profissionais envolvidos na operação com, por
exemplo, atender o telefone celular, discutir assuntos
particulares, conversa paralela, etc.

2.4 - RÁDIO ASSEMBLEIA

A equipe da Rádio Assembleia vai colaborar com a cobertura
jornalística da TV, com a captação de audiotapes enviados por
rádios parceiras. Cinquenta e sete (57) emissoras confirmaram
previamente a parceria incluindo todas as capitais brasileiras e
pelo menos dois (2) Municípios por macrorregião de Minas (total
de 10 macrorregiões). Em contrapartida, as mesmas emissoras
receberão flashs sobre a cobertura em Belo Horizonte e em
Minas, produzidos pela equipe da Rádio Assembleia.

Rotina do trabalho
- A equipe da Rádio Assembleia vai começar o contato prévio/

apuração de audiotapes a partir das 7h30.
- As emissoras serão divididas em várias listas e cada

profissional ficará com uma lista em que constam os telefones
e e-ma/Is de chefes de redação, repórteres, produtores e
locutores das rádios para contato.

- Será feita uma ligação prévia 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 da Rádio Assembleia
revisará o texto com o autor da notícia na rádio parceira,
fazendo as adequações necessárias e procedendo à
gravação.

- Importante: O repórter deverá assinar da Rádio XX, na cidade
YY para a TV Assembleia. O tempo máximo da notícia não
poderá exceder 40.

- O arquivo de áudio 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— Estado Z".
- Assim que a gravação for feita, o editor da TVA designado

para edição dos audiotapes deverá ser informado pelo rádio
para que o arquivo seja editado e disponibilizado para
veiculação no Boletim das Eleições. A intenção é que, em
média, sejam veiculados quatro (4) audiotapes por hora (1
em cada Boletim).

- Os funcionários da Rádio Assembleia e os diretores dos
programas/vivo da TVA deverão monitorar a veiculação da

12
13



notícia na programação, para evitar que o conteúdo perca a
validade.

- Importante: A Rádio Assembleia e a produção/apuração da
TVA devem trabalhar integradas para que, sempre que houver
novidades nos Municípios e Estados contemplados na
cobertura, a equipe possa tentar captar os audiotapes com a
notícia de destaque com as emissoras parceiras.

- A Rádio Assembleia também subsidiará as emissoras
parceiras com informações da votação em Belo Horizonte e
em Minas. As informações serão enviadas ao vivo, por
e-mail, ou pelo site. O conteúdo terá como fontes a equipe
de vivo no TRE, repórteres e produtores da TVA.

- A cada contato para captação de audiotape para a TVA, o
locutor deverá aproveitar a ligação e passar o flash sobre os
acontecimentos em Belo Horizonte, caso seja interesse da
rádio.

3— DADOS GERAIS DAS ELEIÇÕES 2010

1° turno: 3 de outubro
2° turno: 31 de outubro, se houver

Não haverá 2° turno quando um dos candidatos atingir 50%
+ 1 voto dos votos válidos (excluindo brancos e nulos).

Ordem de votação na urna eletrônica
A ordem de votação para esta eleição foi alterada. Em 2010, o
eleitor vai votar primeiro para Deputado Estadual. Na última
eleição geral, em 2006, os eleitores escolheram primeiro o
deputado federal.

A urna vai exibir primeiro o painel relativo à eleição proporcional
e, em seguida, o painel referente à eleição majoritária. Ou
seja:

• Deputado Estadual ou Distrital;
• Deputado Federal;
• Senador (primeira vaga);
• Senador (segunda vaga);
• Governador;
• Presidente da República.

Importante:
1) Em função da renovação do Senado Federal na proporção
de dois terços, o eleitor votará em dois Senadores (em 2006,
foi apenas um candidato para o Senado - foi eleito o Senador
Eliseu Resende, pelo DEM). O mandato de um Senador é de
oito anos. Para os demais cargos, o mandato é de quatro anos.
2) Em 2010, será adotada uma tela para cada voto para
Senador. Em 2002 (último pleito em que os eleitores precisaram
escolher dois representantes para o Senado), a mesma tela
era dividida em duas.
Agora, na primeira tela para o Senado, o eleitor vai digitar o
número do primeiro candidato escolhido para o cargo e
confirmar o voto. Nesse momento, apareceii a foto do
candidato escolhido e do 1° suplente. Se na segunda tela para
escolha de Senador o eleitor digitar o mesmo número escolhido
na primeira tela, aparecerá a seguinte mensagem: "Candidato
repetido. Voto Nulo". Se a opção for confirmada, o segundo
voto será anulado.

Eleições com urna biométrica:
As urnas biométricas serão utilizadas em 23 Estados brasileiros.
Mais de um milhão de pessoas em 60 Municípios serão
identificadas por meio das digitais. Para participar da votação
com esse sistema, os eleitores foram recadastrados.
Em Minas, serão utilizadas urnas biométricas em Curvelo, Pará
de Minas, São João dei-Rei e Ponte Nova.
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Estados

Acre

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

ato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Número de	Estados

deputados(as)

8	 Paraiba

9 -	 Paraná

8	 Pernambuco

8	 Piaui

Rio de Janeiro

22	Rio Grande do	Norte

8	Rio Grande	do Sul

10	 Rondônia

17	 Roraima

18	Santa Catarina

8	--	São Paulo

8	 Sergipe

53	 Tocantins

17	 Total

Número de
deputados(as)

12

30

25

10

46

8

31

8

8

16

70

8

8

513

As urnas biométricas já foram utilizadas com sucesso nas
eleições de 2008 em três municípios: Cobrado do Oeste/RO,
Fátima do Sul/MS e São João Batista/SC.

Zona	 Municípios	 Aptos	Urnas UE 2009

100	 Curvelo	 50.467	 211

202	Para deMinas	54.088	245

224	 Ponte Nova	40.140	 172

256 e 328	Sao João dei-Rei	61.321	 281

Total	4 Municípios	206.016	 909

Serão eleitos em outubro:
• Presidente da República (será o 50 0 - essa conta inclui os

Presidentes do período militar) e Vice-Presidente
• 27 Governadores (Estados + Distrito Federal) e 27 vices
• 54 Senadores no Brasil (dois por Estado e pelo Distrito

Federal)
• 108 suplentes de Senadores no Brasil (são dois suplentes

para cada Senador)
• 2 Senadores em Minas Gerais
• 4 suplentes de Senadores em Minas Gerais
• 513 Deputados Federais no Brasil **
• 1.059 Deputados Estaduais no Brasil

Deputado Federal - 53 vagas para Minas Gerais
Cada partido pôde lançar até 80 candidatos (uma vez e meia o
número de vagas)

Cada coligação pôde lançar até 106 candidatos (o dobro do
número de vagas)
Obs.: Minas Gerais é o 2 0 Estado com o maior número de vagas
para Deputado Federal

Deputado Estadual - 77 vagas em Minas Gerais
Cada partido pôde lançar até 116 candidatos (uma vez e meia
o número de vagas)
Cada coligação pôde lançar até 154 candidatos (o dobro do
número de vagas)
Obs.: Minas Gerais é o 2° Estado com o maior número de vagas
para Deputado Estadual
**Para a legislatura que se iniciará em 2011, a representação
dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados
será a seguinte:

Em relação à Câmara e às Assembleias Legislativas, a
legislatura a ser iniciada em 2011 terá o seguinte número de
deputados(as):
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Eleições Proporcionais 2010
- Coligações para deputado federal: 6

- Partidos (isolados) para Deputado Federal: 7
- Coligações para Deputado Estadual: 7
- Partidos (isolados) para Deputado Estadual: 11

Candidatos que disputam a reeleição
44 disputam a reeleição para Deputado Federal
60 disputam a reeleição para Deputado Estadual

Candidatos por cargo e sexo
Deputado Federal

UF	Homens	% M/T	Mulheres	%F/T	Total (T)

Minas Gerais	536	87T97	15,3	633

*Obs: este número inclui os candidatos inaptos

Deputado Estadual
UF	Homens	SoM/T	Mulheres	°/,F/T	Totai (T)

Minas Gerais	935	92,4	171	7.6	1 106

*Obs . : este número inclui os candidatos inaptos

Número do eleitorado e zonas de votação:
Municípios	Zonas	Locais	Seçoes	Eleitorado

	

Eleitorais - deVotaçao	 eleitorais
Belo Horizonte	-	18 zonas	440	4.287	1.829.678

	

(5,1°o do total	(4,4°o do	)9,29 1 do total	(1 2,6°0do
no Estado) total em MG)	no Estado)	total

no Estado;
Minas Gerais	853	351	10.000	46.151	14.522.09(

(14.92°o)	(11,601. do	(10,51°o)	(11,53'.)	(10,69°o dc

	

total do Pais)	 Obs.; com as	Brasil)
agregações,
são 45.810

seções em MG.
Interior de	852	333	9.560	41864	12.692.41

Minas Gerais
Brasil	5.564	3.024	J 95.180	399.998	135.804.43

(no exterior no exterior há	Obs.:	Obs.: a) com	Obs.:
são 154	uma zona	incluindo os as agregações incluindo

Municípios,	eleitoral.	242 locais	são 419.369	200.392
totalizando	totalizando	de votaçao	seções no	brasileiros

5.718	3.025 zonas) noexteiror	Brasil	que
Municípios	 b) incluindo as votarão no

com	 579 do exterior	exterior
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Os três maiores colégios eleitorais do Brasil

Os três menores colégios eleitorais do Brasil

	

[F^

Exterior	200.392	0,15

	

R raima	271.890	0,20o

	

Amapá	420.799	0,31

Os dez maiores colégios eleitorais do Estado

	

M unicípio	Mesorregiao	Seções	Eleitorado
	Belo Horizonte	Metropolitana de BH	4.287	1 829.678

	

Uberlandia	ilriangulo/Alto Paranaíba	1.235	423.475
Contagem	Metropolitana de BH	1.199	418.568

	

Juiz de Fora	J	Zona da Mata	1.161	378.320
Betim	Metropolitana de BH	693	L 240.962

	

Montes Claros	Norte de Minas	767	238.405
Uberaba	Triangulo Alto Paranaiba	682	209.423

Governador Valadares	Vale do Rio Doce	587	194.113
Ipatinga	Vale do Rio Doce	498	174.638

Ribeirão das Neves	Metropolitana de BH	470 T 167.437

O menor colégio eleitoral do Estado

Município	Mesorregiaf	Seções	Eleitorado
Serra	 Central Mineira	5	1.034Saudade

As maiores zonas eleitorais no Estado

Município	 Zona	 Eleitorado 
1	

o

Belo Horizonte	334 Rua Padre Pedro	114.329	0.787
Pinto, 5.020- Mantiqueira

Venda nova
(31) 3453-5400

Belo Horizonte	333 Rua Alcindo	 114.155	0,786
Vieira, 67- Barreiro

(31)3384-9213
Belo Horizonte 34 -Av. do Contorno, 7.038	112.050	0,772

Lourdes - (31) 3296-9980
Belo Horizonte 30- Av. do Contorno, 7. 038	111.113	0.765

Lourdes (31) 3296-4340

Maior e menor zona eleitoral do Estado por n° de
eleitores, n' de seções e n° de locais de votação

	

Em n° de eleitores	Em n° de seçoes	Em n° de locais
de votação

Maior ZE	334' ZE de Belo	269 ZE de Teolilo	148 ZE de Januaria,
do Estado	Horizonte, com	Otoni, com 368	corri 166 locais

114.329 eleitores	seçoes	 de votação
Menor ZE W ZE de Conquista.	86 ZE de	289 ZE de Mercês,
do Estado	com 4.613 eleitores	Conquista, com 19	com 3 locais

secoes	 de votacao

Seções com maior número de eleitores aptos em Minas Gerais
Zona	 Município Sede Seção Quantidade de

_Aptos
Interior	278a	 Uberlândia	515	510

Av. Fernando Vilela, 203
Martins (34) 3210-8406

apital	 334a	 Belo Horizonte	244	503
Rua Padre Pedro Pinto. 5.020

Mantiqueira - Venda Nova
(31) 3453-5400

UF	 Eleitorado
Seio Paulo	 30.301.398	 22,31

Minas Gerais	 14.522.090	 10,69
Rio de Janeiro	11589.763	 853
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Zona Eleitoral
26 Leste
27- Nordeste
28- Leste
29- Nordeste
30 Nordeste
31 Pampulha
32 Pampulha
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
maior zona eleitoral
Totais de Belo Horizonte

Seções
234
198
235
228
266
236
246
270
262
272
223
221
247
231
200
208
254
256

Aptos
97.493
87.859
104.815
1.024.78
1.111.13
103.127
102.601
94.755
112.050
111.074
94.842
93.558
104.009
104.134
86.595
90.691
114.155
114.329

25
19
26
26
32
25
30
27
27
25
22
21
22
23
23
21
20
25

4.287	18.29678

OBS:
a) O local de votação com maior número de eleitores em BH é
a Escola Municipal Santos Dumont, situada na Av. Mem de Sá,
600— Santa Efigênia, com 11.916 eleitores (Zona 35).
b) O local de votação com maior número de seções eleitorais
em BH é o Instituto de Educação - Unidade Paraíba (Rua
Paraíba, 178— Bairro Funcionários), com 30 seções (Zona 33)

Eleitorado por zona em Belo Horizonte

Comparativo Eleições 200612010 - Brasil
-	2006	 --	2010

125.913.479 eleitores	 135.804.433 eleitores
Mulheres-64.882.283 -51 ,530 do total Mulheres 70.373.971 51,82% do total
Homens -60.853.563 -48,33°c do total - Homens 65.282.009 48.071 do total
l6al7anos-2,45°0dototal	16a l7anos 1,76°odototal
l8a2ü anos -7,65°0dototal	l8a20 anos -6,51°0dototal
Mais de 70 anos - 5,94°c do total	Mais de 70 anos 6,92° do total

Comparativo Eleições 200612010 - Minas Gerais
2006	 J	2007	-

13.679.738 eleitores	 14 522.090 eleitores
Mulheres -6.974.002 50,98 1 c do total	Mulheres 7.451.757 - 51 ,31° do total
Homens - 6.685.496 - 48,87 1 c do total	Homens 2.053.417- 48,57 1 c do total
l6al7 anos - 1,83°0dototal	16a l7 anos - 1,71°0dototal
18 a 20 anos - 7,17°C do total	18 a 20 anos 6,38 1 do total

	

Mais de 70 anos - 6,64 1 c do total	Mais de 70 ano	/5» do total

Eleitorado jovem (16117 ANOS - voto facultativo)
Percentual da evolução do eleitorado jovem em Minas
Gerais (em relação ao total de eleitores)

ANO	ELEITORADO JOVEM	ELEITORADO EM MG	o
1989	 420.060	 9433 103	- - 4,4500
1990 	 9.492.555	3,21°c
1992	 387.805 	10.092.374	-	3,84°c
1994	 233.801	 10.559.739	-	2,21°c
1996	 266.762	 11.241.173	2,37°c
1998	 198.706	 11.815.183	1,68°c
2000	 357.279	 12.259.469	2,919c
2002	 206.327	 12.680.584	1,630c
2004	 389.018	 13.281.088	2,93°c
2006	 250.203	 13.679.738	1,83°c
2008	 316.880	 14.072.285	-	2,25°o
2010	 247.339	 14.522.090	1.70°c
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Eleitorado mineiro que teve o título transferido para
redivisão, criação de zona ou mudança de jurisdição em
2009/2010:
60.000 em Juiz de Fora - por redivisão das zonas eleitorais
53.088 em lbirité - por criação de zona eleitoral (ZE 351)
30.000 em Caratinga - por redivisão das zonas eleitorais do
Município
105.464 por alteração de jurisdição eleitoral (20 Municípios de
menor porte)

Total: 248.552 eleitores

4—NOVIDADES DA ELEIÇÃO 2010
Documento com foto
Nas eleições 2010, será necessário, no momento da votação,
apresentar o título de eleitor e um documento oficial com foto.
Serão aceitos: carteira de identidade ou documento de valor
legal equivalente (identidade funcional), certificado de
reservista, passaporte, carteira de trabalho ou de habilitação
com foto. Nas eleições anteriores, era possível votar apenas
com um documento com foto ou apenas com o título.

Voto em trânsito - Resolução do TSE 23.215 de 2010
Os eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral e
em alguma capital do País poderão votar no primeiro e no
segundo turnos para Presidente e Vice-Presidente da
República. Seções eleitorais foram especialmente criadas para
atendê-los.
Em Belo Horizonte, oito seções vão funcionar no Minascentro
(Avenida Augusto de Lima com Rua Curitiba - Centro), no dia
3 de outubro. Em caso de segundo turno, as seções voltam a
ser instaladas no mesmo local, no dia 31 de outubro. Foram
solicitadas 4.531 habilitações para votar no primeiro turno e
4.268 para o segundo turno.

Para exercer o direito de votar fora do domicílio eleitoral, os
eleitores precisaram se cadastrar com antecedência. Só foi
habilitado quem estava em dia com suas obrigações eleitorais.
O cadastramento foi realizado de 15 de julho a 15 de agosto.
Ao solicitar a habilitação em outros cartórios do País, o eleitor
precisou informar a capital do Estado onde estará presente no
dia da eleição, em qual turno desejava votar em trânsito ou se
pretendia fazê-lo nos dois turnos.
Os eleitores habilitados para votar em trânsito terão seus nomes
excluídos da urna eletrônica de sua seção de origem, passando
a constar, exclusivamente, na urna das seções especiais
instaladas para esse fim. Se o eleitor não comparecer à seção
para votar em trânsito no dia da eleição, ele será considerado
faltoso e deverá justificar a sua ausência em qualquer mesa
que receba justificativas, inclusive no seu domicílio eleitoral de
origem (a justificativa só não vale na capital onde indicou que
pretendia votar).
Quem não se inscreveu para votar em trânsito e não vai estar
em seu domicílio eleitoral no dia da eleição poderá se justificar
normalmente.

1 N° de aptos a votar	N° de seçôes
em trânsito

Brasil	-	81.661	 -

Minas Gerais - 1 turno	4.531	 8

Minas Gerais —2 turno	4,268	 8

Presos provisórios e adolescentes internados - Resolução
do TSE 23.219 de 2010
Presos provisórios e adolescentes em medida socioeducativa
de internação poderão votar este ano. Haverá seções eleitorais
em estabelecimentos que passaram pelo alistamento eleitoral.
Os detentos interessados em votar tiveram que transferir, até o
dia 5 de maio, os títulos eleitorais para onde se encontravam,
seja estabelecimento penal ou para a unidade de internação
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de adolescentes. Na data das eleições, os presos que ainda
não tiverem sentença criminal julgada poderão votar nos
respectivos locais onde foram cadastrados ou transferidos, ou
então, apresentarem justificativa.

N° de aptos (cadastrados	N° de seções
até 5/5)

Brasil	 20.083	 424
Minas Gerais	 4.981	 98

Informações sobre candidatos
No momento do registro, os candidatos tiveram que apresentar
certidões criminais fornecidas pelas Justiças Federal e Estadual,
ou do Distrito Federal, com jurisdição no domicílio eleitoral do
candidato, além dos tribunais superiores, em casos de
candidatos que tenham direito ao foro privilegiado. Essas
certidões podem ser consultadas pela internet, nos sites da
Justiça Eleitoral (tse.gov.br ).
Também é possível ter acesso a previsão de gastos de campanha
dos candidatos e às propostas de governo dos candidatos aos
cargos de Presidente da República e Governador.

Participação de candidatos em inaugurações
Todos os candidatos foram proibidos de participar de
inaugurações de obras públicas. Antes, a Justiça Eleitoral
proibia apenas candidatos aos cargos do Poder Executivo
(Presidente, Governador e vice).

Internet
O uso da Internet nas campanhas eleitorais é uma das grandes
novidades do pleito de 2010. A legislação permite que qualquer
cidadão tenha a liberdade de utilizar sites de relacionamento
como orkut e twitter e blogs para expressar sua opinião sobre
os candidatos. A proibição recai somente nas páginas de

empresas com ou sem fins lucrativos, as destinadas a uso
profissional e as oficiais.
Não é permitido qualquer tipo de propaganda paga na internet
e, para evitar a formação de um mercado de cadastros de
endereços eletrônicos, fica proibida a venda desse tipo de
banco de dados.
Os candidatos poderão usar da mensagem eletrônica para
divulgar seus projetos. Entretanto, para coibir o uso de spam
(mensagem automática), a lei determinou que os e-ma/Is
tenham mecanismo que permita ao destinatário pedir seu
descadastramento. Se o pedido não for atendido em até 48
horas, o responsável pelo envio poderá pagar multa de R$ 100
por mensagem.
O candidato e o partido político têm assegurado direito de
resposta na internet, que deverá ficar disponível por tempo não
inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem
considerada ofensiva.
A Justiça Eleitoral poderá suspender, por 24 horas, o acesso a
todo o conteúdo das páginas na internet que não cumprirem
as normas da lei.

Propaganda paga na imprensa
A Lei 12.034 limitou o número de anúncios a dez por veículo,
em datas diferentes, por candidato. Outra inovação foi a
obrigatoriedade de constar do anúncio, de forma visível, o valor
pago pela sua inserção.

Debates
As emissoras de rádio e televisão podem realizar debates com a
presença de pelo menos dois terços dos candidatos, se houver
concordância deles, mas elas devem convidar todos os postulantes
ao cargo em questão que têm representação na Câmara dos
Deputados (com base nos resultados das eleições 2006). Já os
portais da internet não são obrigados a convidar todos.
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Conta bancária e prestação de contas
Para dar transparência aos recursos arrecadados pelas
agremiações partidárias para utilização em campanha, os
partidos devem manter uma conta bancária específica para
movimentar recursos de campanha. Pela regra, as agremiações
partidárias são obrigadas a discriminar a origem e o destino
dos recursos repassados aos candidatos. Antes, as
agremiações repassavam as doações para os candidatos sem
identificar a origem e os beneficiários e a exigência de conta
bancária específica, com esse fim, se limitava apenas ao comitê
financeiro e ao candidato.
Neste ano também passou a ser exigida a prestação de
contas do partido político referente à movimentação realizada
para as eleições. Essa prestação de contas deve ser
apresentada em novembro, um mês após as eleições, assim
como já fazem candidatos e comitês financeiros, sem prejuízo
da prestação de contas anual do partido a ser feita até abril
do ano seguinte.

Doações
As entidades esportivas (inclusive as que não recebem
recursos públicos) foram incluídas entre as instituições
proibidas de fazer doações para campanhas. Já constavam
dessa lista governos estrangeiros, concessionárias de
serviços públicos e sindicatos, entre outros. Tais entidades
também foram proibidas de fornecer cadastros de e-ma/Is
de seus clientes, ainda que gratuitamente.
Também foi definido que, para aplicar recursos em campanhas,
o partido político deveria se submeter aos mesmos limites das
doações em geral, ou seja, 10% da renda apurada em 2009
para pessoas físicas e 2% do faturamento do ano anterior para
pessoas jurídicas. Além disso, os partidos só podem aplicar
em campanhas os recursos que tenham sido arrecadados de
fontes não vedadas para eleições.

Cartão de crédito
As pessoas físicas podem doar recursos para os candidatos
utilizando o cartão de crédito e de débito. Porém, as doações
estão limitadas a 10% do rendimento bruto do doador, apurado
no ano anterior ao das eleições. As doações por meio do cartão
de crédito e débito podem ser feitas até o dia da eleição - inclusive
na hipótese de segundo turno. No dia seguinte ao pleito, o
mecanismo disponibilizado para arrecadação na internet deve
ser tirado do ar. É vedada a utilização de cartões emitidos no
exterior ou de cartões corporativos, sendo obrigatória a
identificação do doador, a emissão de recibo eleitoral e o trânsito
dos recursos pela conta bancária específica de campanha.

Urna
Na hora do voto, cada tela da urna eletrônica indicará o cargo,
o número, o nome, a foto e o partido dos candidatos, inclusive
do Vice-Presidente, do Vice-Governador e dos dois suplentes
no cargo de Senador. Ao final de cada voto, o eleitor pode
apertara tecla laranja "CORRIGE", reiniciar e votar corretamente
naquele cargo.
Para as eleições 2010, haverá uma tela para cada voto para
Senador (ao contrário de 2002, quando uma mesma tela era
dividida em duas). O eleitor vai votar da seguinte forma: na
primeira tela para o Senado, ele vai digitar o número do primeiro
candidato escolhido para o cargo e confirmar o voto. Na
segunda tela para escolha de Senador, caso o eleitor digite o
mesmo número escolhido na primeira tela, a urna apresentará
a seguinte mensagem: "Candidato repetido. Voto Nulo". Caso
confirmada a opção, o voto será anulado. A ordem de votação
também foi alterada (por Resolução do TSE). Neste ano, o
eleitor vai votar primeiro para Deputado Estadual,
diferentemente da última eleição geral, em 2006, quando os
eleitores escolheram primeiro o Deputado Federal.
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5— INFORMAÇÕES PARA O ELEITOR

Para votar
A votação acontece das 8 às 17 horas. O eleitor deve comparecer
à sua seção levando o título de eleitor e um documento oficial
com foto. Para saber o número da seção, o local de votação e os
números dos seus candidatos, o eleitor pode acessar a área de
"serviços ao eleitor" na página do TRE-MG, na internet, ou ligar
para o Disque-Eleitor (31 3291-0004).

Para se justificar
No dia da eleição: a justificativa eleitoral deverá ser feita pelo
próprio eleitor, desde que ele 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 dele,
com seu núniero correto. Não existe mais a justificativa nos
Correios.
O preenchimento do formulário, inclusive com o número do
título eleitoral, deverá estar correto para que a justificativa seja
válida. Caso o eleitor não saiba o número do seu título, pode
consultar o Disque-Eleitor: (31) 3291-0004. O formulário só pode
ser utilizado para justificativa no dia da eleição.
Após a eleição: O eleitor tem até 60 dias após a eleição para
justificar sua ausência. Ele deve dirigir-se preferencialmente
ao Cartório Eleitoral onde está inscrito e solicitar sua
regularização.

Para cada eleição em que o eleitor deixou de votar será cobrada
uma multa, arbitrada pelo juiz eleitoral.

O formulário de justificativa eleitoral está disponível na página
do TRE-MG na internet:
http://www.tre - mg .jus. b r/p o rta 1/web si te/servi co s_e leito r/
justificativa regularizacao/

Sobre títulos cancelados
O eleitor que deixou de votar e de se justificar em três eleições
consecutivas (cada turno é considerado uma eleição) e teve
seu título cancelado NÃO PODERÁ VOTAR nas eleições 2010.
Ele deve procurar o Cartório Eleitoral da zona onde vota
somente a partir de 4 de novembro de 2010, quando o cadastro
nacional de eleitores será reaberto. Em maio de 2010, foram
cancelados em Minas 50.230 títulos eleitorais.

Sobre locais de votação
Em Belo Horizonte, 37 seções eleitorais (em 6 locais de votação)
tiveram alteração no local de votação para as eleições de 3 de
outubro.

Seções para eleitores com dificuldade de locomoção ou
necessidades especiais
Belo Horizonte tem 238 locais de votação com seções especiais.
Em Minas Gerais, são 2.156 seções especiais de fácil acesso
ao eleitor (destinadas preferencialmente a quem se identificou
como portador de dificuldade de locomoção até 5 de maio).

Relação das seções especiais em BH
Zona	N° de seções

especiais

18
	

35
	 14

18	 36
	 13

20
	

37
	

6
38
	 22

10
	

39
	

22
331
	 20

19
	

332
	 4

16
	

333
	 16

4
	 334
	 5

238

Zona	N°deseções
especiais

26
27
28
29
30
31

32
33
34

Total
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Seções para eleitores com deficiência visual
Em 1.150 seções eleitorais, correspondentes a 195 Municípios,
haverá fones de ouvido para eleitores portadores de deficiência
visual. Em Belo Horizonte, grande parte dos deficientes visuais
vota no Instituto São Rafael, na Av. Augusto de Lima, 2.109 -
Barro Preto.

Dúvidas gerais
O eleitor pode se informar sobre vários assuntos por meio do
Disque-Eleitor - (31) 3291-0004 (para todo o Estado) e pelo
número 148 (para Belo Horizonte), nos seguintes horários:
De segunda a sexta, das 7 às 19 horas;
Dias 18, 19, 25 e 26 de setembro (sábado e domingo) - das 8
às 19horas.
Na página do TRE-MG (wwwtrrngÇoLi2r) na internet, também
é possível esclarecer várias dúvidas, acessando a área de
serviços ao eleitor.

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 está com idade entre 16 e 18 anos.
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.

Tem preferência para votar: os candidatos, os Juízes, seus
auxiliares e servidores da Justiça Eleitoral, os Promotores

Eleitorais e os policiais militares em serviço e, ainda, os eleitores
maiores de 60 anos, os enfermos, os portadores de neces-
sidades especiais, e mulheres grávidas e as que estejam
amamentando.

Manifestações: São permitidas as manifestações relativas à
preferência por candidatos, desde que sejam feitas em silêncio
e se limitem a bandeiras, broches dísticos e adesivos.

Colinha: O eleitor pode levar para a cabine de votação uma
"colinha" com os números dos seus candidatos anotados. Um
modelo de colinha já está disponível no site do TRE, no Iink
eleições 2010/guia do eleitor ou nos cartórios eleitorais.

6 - PERFIL DOS CANDIDADOS À PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA (9 CANDIDATOS)

1 - Dilma Roussef (PT) - Número 13
Vice: Michel Temer (PMDB)

Coligação: Para o Brasil seguir mudando (P1, PMDB, PCdoB,
PDT, PRB, PR, PSB, PSC,PTC, PTN)

Ocupação: Economista

Data de nascimento: 14/12/1947

Limite de gastos previstos: AS 157 milhões

Dilma Viana Rousseff, de 62 anos, nasceu em Belo Horizonte
(MG). Em 1961, tornou-se militante de organizações que
lutavam contra a ditadura. Em 1970, Dilma foi presa e torturada.
Já em 1973, muda-se para o Rio Grande do Sul, onde ajuda a
fundar o PDT e inicia sua carreira política. Formou-se em
Ciências Econômicas na Universidade Federal do Rio Grande
dp Sul. Em 2001, filia-se ao P1. Foi nomeada por Lula como
Ministra das Minas e Energia, depois Ministra-Chefe da Casa
Civil. Dilma coordenou alguns programas do governo Lula:
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Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Luz para
Todos, Minha Casa - Minha Vida, Pré-Sal.

2 - José Serra (PSDB) - Número 45
Vice - Índio da Costa (DEM)
Coligação: O Brasil Pode Mais (PTB, PPS, DEM, PMN, PSDB,
PTdoB)

Ocupação: Economista
Data de nascimento: 19/3/1942
Limite de gastos previstos: R$ 180 milhões
José Serra nasceu na capital paulista, em 1942. Iniciou-se na
política na militância estudantil, chegando a presidente da UNE
(União Nacional dos Estudantes) em 1963. Com  o golpe militar
em 1964, abandonou o curso de Engenharia na USP e exilou-se
no Chile. Estudou na Universidade do Chile, onde também fez
mestrado em Economia (1972). Mais tarde, em 1977, tornou-se
doutor nos EUA. Foi Senador e, por duas vezes, Deputado
Federal, inclusive integrante da Assembleia Nacional
Constituinte. Foi Ministro do Planejamento (1995-1996) e da
Saúde (1998-2002), durante o governo Fernando Henrique.
Em 2002, foi candidato à Presidência pelo PSDB. Em 2004,
elegeu-se Prefeito de São Paulo e, em 2006, tornou-se
Governador de São Paulo.

3 - Marina Silva (PV) - Número 43
Vice: Guilherme Leal (PV)
Coligação: sem coligação

Ocupação: Senadora

Data de nascimento: 8/2/1958
Limite de gastos previstos: R$ 90 milhões
Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima nasceu em 1958,
no Seringal Bagaço, Acre. Já na adolescência começou seu

trabalho social, quando se inscreveu em um curso de liderança
rural e conheceu o líder seringueiro Chico Mendes. Foi
alfabetizada aos 16 anos e aos 26 formou-se em História pela
Universidade Federal do Acre. Militou no PT desde a sua
fundação e filiou-se ao partido em 1985. Foi Vereadora,
Deputada Estadual e Senadora por duas vezes, cargo que
ocupa atualmente. No período em que esteve à frente do
Ministério do Meio Ambiente, entre janeiro de 2003 e maio de
2008, uma de suas conquistas foi o Plano de Ação para
Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal.

4 - Eymael (PSDC) - Número 27
Vice: José Paulo da Silva Neto (PSDC)

Coligação: sem coligação

Ocupação: Empresário

Data de nascimento: 2/11/1939

Limite de gastos previstos: R$ 25 milhões
José Maria Eymael disputa pela terceira vez o posto de
Presidente do Brasil pelo Partido Social Democrata Cristão
(PSDC). Sua trajetória política começou em Porto Alegre (RS),
onde foi um dos líderes da Juventude Operária Católica. Foi
Deputado Federal por dois mandatos, sendo integrante da
Assembleia Constituinte. Em 1995, fundou o Partido Social
Democrata Cristão. Gaúcho de Porto Alegre, José Maria Eymael
é formado em Direito, com especialização na área tributária, e
em Filosofia pela PUC-RS. Há mais de 30 anos atua como
empresário nas áreas marketing e comunicação.

5 - Ivan Pinheiro (PCB) - Número 21
Vice: Edmilson Silva Costa (PCB)

Coligação: sem coligação

Ocupação: Advogado
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Data de nascimento: 18/3/1946
Limite de gastos previstos: AS 200 mil
Ivan Martins Pinheiro iniciou sua atividade política ainda na
adolescência, como diretor de grêmio estudantil. Em 1964,
ingressou na ainda Universidade do Estado da Guanabara
(atual Uerj), para cursar Direito. Foi Presidente do Sindicato
dos Bancários do Rio de Janeiro. Já se candidatou a Deputado
Federal e a Vereador e disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro.
Atualmente é Secretário-Geral do PCB. Defende um programa
anticapitalista e anti-imperialista.

6 - Zé Maria (PSTU) - Número 16
Vice: Cláudia Alves Durans (PSTU)

Coligação: sem coligação

Ocupação: Técnico de Mecânica

Data de nascimento: 2/10/1957

Limite de gastos previstos: R$ 300 mil
José Maria de Almeida nasceu em Santa Albertina, interior de
São Paulo, em 1957. Aos 20 anos trabalhava como metalúrgico
e começou estudar na Fundação Santo André, no ABC, onde
se interessou pela Liga Operária. Em 1978, participou da
fundação do PT e da CUT. Em 1980, foi preso com outros
sindicalistas. Ao longo de sua história política liderou diversas
greves.

7 - Levy Fidelix (PRTB) - Número 28
Vice: Luiz Eduardo Ayres Duarte (PRTB)

Coligação: sem coligação

Ocupação: Jornalista e Redator

Data de nascimento: 27/12/1951

Limite de gastos previstos: AS 10 milhões

José Levy Fidelix da Cruz, nasceu em Mutum. Foi o primeiro
apresentador de um programa de informática na televisão
brasileira. Foi um dos fundadores do Partido Liberal quando,
em 1986, disputou a cadeira de Deputado Federal (SP). Logo
a seguir foi para o Partido Trabalhista Renovador e também
disputou o mesmo cargo (89/90). Entre 1992 e 1994, fundou o
PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, sendo
candidato em 1994 a Presidente da República. Em 1996,
postulou a cadeira de Prefeito de São Paulo. Em 1998, disputou
o cargo de Governador de São Paulo. Em 2002 candidatou-se
novamente a Governador de São Paulo e em 2006 a Deputado
Federal por São Paulo. Em 2008, disputou novamente para
Prefeito da capital paulista.

8 - Plínio (PSOL) - Número 50
Vice: Hamilton Moreira De Assis (PSOL)

Coligação: sem coligação

Ocupação: Advogado

Data de nascimento: 26/7/1930

Limite de gastos previstos: R$ 900 mil
Plínio Soares de Arruda Sampaio tem 80 anos. Nasceu na
cidade de São Paulo. Em 2010, completa 60 de vida pública
internacionalmente reconhecida pela coerência socialista.
Promotor público aposentado e mestre em desenvolvimento
econômico internacional pela Universidade de Cornell (EUA),
já foi Deputado Federal por três vezes - uma delas na
Constituinte de 1988. Por sua firme atuação em defesa da
reforma agrária e dos direitos dos trabalhadores, foi um dos
cem primeiros políticos cassados pelos militares e viveu doze
anos no exílio. Entre 1965 e 1975 exerceu o cargo de Diretor
de Programas de Desenvolvimento da Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU),
coordenando projetos de reforma agrária em toda a América
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Latina e na maioria das nações caribenhas. Fundador do PT,
foi o autor do primeiro estatuto do partido, que assegurava à
militância o poder de decisão sobre os rumos da agremiação.
Candidato ao Governo do Estado de São Paulo em 1990 e em
2006, Plínio tem sua trajetória de vida e militância estreitamente
vinculada à esquerda católica e à defesa do direito à terra para
os trabalhadores. Em 2005, deixou o PT por não concordar
com os rumos tomados pela sigla e ingressou no Partido
Socialismo e Liberdade. Atualmente é Presidente licenciado
da Associação Brasileira de Reforma Agrária e Diretor do portai
de notícias Correio da Cidadania.

9 - Rui Costa Pimenta (PCO) - Número 29
Vice: Edson Dorta Silva (PCO)

Coligação: sem coligação

Ocupação: Jornalista e Redator

Data de nascimento: 25/6/1957

Limite de gastos previstos: R$ 100 mil
Rui Costa Pimenta nasceu em São Paulo, capital. Iniciou a
sua militância e permaneceu até hoje como marxista.
Escreveu, ao longo de aproximadamente 25 anos de vida
militante, milhares de artigos em jornais e revistas sobre os
temas: marxismo, política, história, literatura, as questões do
negro e da mulher. O candidato é Professor de inglês, Tradutor
e Jornalista, atuante na área de assessoria sindical na Central
única dos Trabalhadores e Sindicatos. Para Costa Pimenta,
a solução efetiva para os problemas que o Brasil e o mundo
enfrentam hoje só pode ser encontrada na superação do
capitalismo pelo socialismo. Cargos políticos e sindicais:
Diretor do Caell, Centro Acadêmico da Faculdade de Letras
da USP, Diretor da Central única dos Trabalhadores, Regional
Grande São Paulo, Presidente do Partido da Causa Operária,
Editor do Jornal Causa Operária, membro do Comitê de

Coordenação do Movimento pela Reconstrução da IV
Internacional.

7— PERFIL DOS CANDIDADOS AO GOVERNO DO ESTADO
(8 candidatos)

1 - Antônio Anastasia (PSDB) - Número 45

Vice: Alberto Pinto Coelho (PP)

Coligação: Somos Minas Gerais (PP/PDT/PTB/PSL/PSC/PR/
PPS/ PMN/DEM/PSB/PSDB/PSDC)

Ocupação:Governador

Data de nascimento: 9/5/61

Limite de gastos previstos: R$ 35 milhões
Antônio Augusto Junho Anastasia tem 26 anos de atuação na
administração pública e é o atual Governador de Minas Gerais.
Assumiu o governo este ano, após a desincompatibilização do
Governador Aécio Neves. Graduado pela Faculdade de Direito
da UFMG, também é mestre em Direito Administrativo, disciplina
da qual é professor. O primeiro cargo no Executivo estadual foi
em 1991, quando foi Secretário Adjunto de Planejamento e
Coordenação Geral do Governador Hélio Garcia. Também já
foi Secretário de Estado da Cultura e de Recursos Humanos e
Administração (1994); Secretário Executivo do Ministério do
Trabalho e do Ministério da Justiça (no Governo Federal);
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (2003) e
Secretário de Segurança Pública (2005). Em 1988 e 1989, ele
foi assessor do relator da Assembleia Estadual Constituinte, o
Deputado Bonifácio Mourão.

2 - Hélio Costa (PMDB) - Número 15
Vice: Patrus Ananias (PT)
Coligação:Todos Juntos por Minas (PMDB/PT/PCdoB/PRB)
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Ocupação: Senador

Data de nascimento: 17/8/39

Limite de gastos previstos: R$ 36 milhões

Esta é a terceira vez que o Senador Hélio Calixto Costa
concorre ao Governo de Minas Gerais. Já foi candidato em
1990 e 1994. Nos dois pleitos, representou a oposição e ficou
a apenas a 1% da vitória. E ex-Ministro das Comunicações
(2005/2010); ex-Deputado Constituinte (1987/1991) e ex-
Deputado Federal (1999/2003). Começou a trabalhar aos 13
anos na rádio da sua cidade, Barbacena. Aos 19 anos, veio
para Belo Horizonte onde trabalhou na Rádio ltatiaia, nos
jornais Estado de Minas e Diário da Tarde e na TV Itacolomi.
Foi redator e tradutor da Voz da América em Washington, DC,
e repórter internacional da Rede Globo. Suas principais metas
à frente do Ministério das Comunicações foram a implantação
da TV Digital, a criação do sistema de Banda Larga Nacional,
o programa Banda Larga nas Escolas Públicas e o Programa
Nacional de Telecentros.

3 - Zé Fernando Aparecido (PV) - Número 43
Vice: Leonardo Mattos (PV)

Coligação: sem coligação

Ocupação: Deputado Federal

Data de nascimento: 18/5/74

Limite de gastos previstos: R$ 15 milhões

José Fernando Aparecido de Oliveira ingressou na política
em 2001 quando foi eleito Prefeito de Conceição do Mato
Dentro (MG). Em 2004, foi reeleito. No ano seguinte, foi
eleito Deputado Federal e assumiu a presidência do PV em
Minas (ficou até agosto de 2009). E formado em Direito
pela PUC Minas. E ex-presidente da Federação Mineira de

Associações dos Municípios (Femam); ex-diretor nacional
da Região Sudeste da Confederação Nacional de
Municípios (CNM); ex-presidente do Consórcio Inter-
municipal de Saúde Centro-Nordeste (CIS/CEN) de 2001 a
2002 e ex-Diretor de Meio Ambiente da Associação Mineira
dos Municípios Mineradores (Amig).

4 - Adilson Rosa (PCO) - Número 29

Vice: Taquinho Carteiro (PCO)

Coligação: sem coligação

Ocupação: Técnico de Eletricidade, Eletrônica e Teleco-
municações

Data de nascimento: 25/2/1956

Limite de gastos previstos: R$ 40 mil

* A produção não conseguiu falar com o candidato.

5 - Professor Luiz Carlos (PSOL) - Número 50
Vice: Valdir Lopes Giácomo (PSOL)

Coligação: sem coligação

Ocupação: Servidor Público Federal

Data de nascimento: 21/5/69

Limite de gastos previstos: R$ 500 mil

Luiz Carlos Ferreira é Professor no Instituto de Ciências Agrárias
da UFMG nos cursos de graduação e de pós-graduação. Natural
de Januária, envolveu-se com a política por meio da militância
nos movimentos sociais do Município. Já foi filiado ao PT
daquela cidade. No PSOL, é membro da Executiva Estadual e
um dos responsáveis pela organização do partido no norte de
Minas.
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foi eleito para a direção estadual da CUT e em 2003 foi diretor
da sub-sede do Sind-Ute, na região de Venda Nova.

6— Vanessa Portugal (PSTU) - Número 16
Vice: Oraldo Soares Paiva
Coligação: sem coligação
Ocupação: Professora de Ensino Fundamental
Data de nascimento: 12/4/70
Limite de gastos previstos: R$ 80 mil
Vanessa Portugal Barbosa é presidente regional do Partido
Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e já
representou o partido em outras eleições (2002, 2004 e
2006). Em 2002, foi candidata ao cargo de vice-governador
de Minas Gerais. Em 2004, foi candidata à Prefeitura de
Belo Horizonte. Em 2006, disputou o Governo de Minas
Gerais, pela Frente de Esquerda Socialista Minas (PSOL -
PCB). E formada em Biologia pela UFMG e trabalha como
Professora da rede municipal de ensino de Belo Horizonte
e de Betim. Ela também é diretora do Sindicato dos
Professores da Rede Municipal de BH (Sindrede-BH) e
fundadora da Conlutas.

7 - Fabinho (PCB) - Número 21
Vice: Sílvio Pedro Rodrigues (PCB)
Coligação: sem coligação
Ocupação: Professor de Ensino Fundamental
Data de nascimento: 29/6/73
Limite de gastos previstos: R$ 100 mil
Fábio Aparecido Martins Bezerra é membro da Direção Nacional
do PCB desde 2000 e atua nos movimentos sociais desde o
início dos anos 90. Já foi líder estudantil no Colégio Estadual
Central e na UFMG, onde se formou em Filosofia. Em 2000, já
como Professor de Filosofia e História na rede pública estadual,

42

8 - Edilson Nascimento (PTdoB) - Número 70
Vice: Marluce Rodrigues Pereira de Paiva (PRTB)
Coligação: Minas no Rumo Certo (PTN/PRTB/PHS/ PTC/
PRP/PTdoB)
Ocupação: Produtor de Espetáculos Públicos
Data de nascimento: 9/5/69
Limite de gastos previstos: R$ 5 milhões
Edilson José do Nascimento é natural de São João Dei-Rey
(MG) e é produtor de espetáculos públicos. Apesar de sua
experiência na área cultural, defende que merecem atenção
estratégica o empreendedorismo sustentável, os desafios
postos pela diversidade cultural, a problemática ambiental e
energética e a questão tributária.

8— PERFIL DOS CANDIDATOS AO SENADO
(11 candidatos)

1 - Aécio Neves (PSDB) - Número: 456
Coligação: Somos Minas Gerais (PP/PDT/PTB/PSL/PSC/PR/
PPS/PM N/DEM/PSB/PSDB/PSDC
Ocupação: Economista
Limite de gastos previstos: R$ 12 milhões
1° suplente: Elmiro Nascimento (DEM)
2° suplente: Tilden Santiago (PSB)

Aécio Neves da Cunha foi Deputado Federal por quatro man-
datos consecutivos (1986/1990 - 1991/1994 - 1995/1998 -
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1999/2002). No biênio 2001-2002 foi presidente da Câmara
dos Deputados. Foi Governador de Minas Gerais por dois
mandatos (2003/2006 - 2007/2010). Nasceu em Belo Horizonte
em 1960, é filho do ex-Deputado Federal Aécio Ferreira da
Cunha e de Inês Maria Neves e neto do ex-Governador
Tancredo Neves. É formado em Economia pela PUC Minas.
Seus primeiros passos na política foram aos 22 anos, quando
se tornou secretário particular de Tancredo Neves.

2 - ftamar Franco (PPS) - Número 234
Coligação: Todos Juntos por Minas (PMDB/PT/PCdOB/ PRB)

Ocupação: Engenheiro
Limite de gastos previstos: R$ 12 milhões

10 suplente: Zezé Perreila (PDT)

2 0 suplente: Elaine Matozinhos (PTB)
Itamar Augusto Cautieiro Franco foi Presidente da República,
Governador de Minas Gerais, Senador durante 16 anos, Prefeito
de Juiz de Fora por dois mandatos e Embaixador do Brasil na
OEA, em Portugal e na Itália. Itamar é Engenheiro Civil e
Eletrotécnico formado pela Escola de Engenharia de Juiz de
Fora (em 1954). Nasceu a bordo de um navio de cabotagem,
nas costas da Bahia, em 28 de junho de 1930. Itamar é filho do
Engenheiro Augusto César Stiebler Franco e de Itália América
Liria Cautiero Franco. Ele se envolveu com política na juventude,
quando participou do movimento estudantil de Juiz de Fora e
da presidência do Diretório Acadêmico de Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora.

3 - Pimentel (PT) - Número 133

Coligação: Todos Juntos por Minas (PMDB/PT/PCdOB/ PRB)

Ocupação: Economista

Limite de gastos previstos: R$ 10 milhões

1° suplente: Virgílio Guimarães PT)

2 0 suplente: Amarildo Ferreira da Silva (PT)

Fernando Damata Pimentel foi Prefeito de Belo Horizonte por
dois mandatos. Em 2001, elegeu-se Vice-Prefeito de BH na
chapa liderada por Célio de Castro. Em novembro do mesmo
ano assumiu, interinamente, o cargo de Prefeito para substituir
o titular, licenciado por motivo de saúde. Em 8 de abril de 2003,
Pimentel assumiu a Prefeitura definitivamente, em função da
aposentadoria de Célio de Castro. Pimentel foi o primeiro
Prefeito na história de Belo Horizonte a ser reeleito no primeiro
turno, em 2004. O segundo mandato foi de 2005 a 2008. Por
sua gestão foi considerado o melhor Prefeito do País e o oitavo
melhor do mundo pelo site inglês Worldmayor. Pimentel tem
59 anos, é Economista formado pela PUC Minas e mestre em
Ciência Política pela UFMG. E um dos fundadores do Partido
dos Trabalhadores (PT). Iniciou-se na militância política por meio
dos movimentos estudantis de 1968, contra a ditadura militar.
Pimentel é casado e pai de dois filhos.

4 - Efraim Moura (PSTU) - Número 160

Coligação: sem coligação

Ocupação: Técnico de Laboratório de Raio-X

Limite de gastos previstos: R$ 70 mil

1° suplente: Luiz Roberto Rezende Martins (PSTU)

20 suplente: Valter Celso Bueno Soares (PSTU)

Efraim Gomes de Moura é radicado em Itabira e atua no setor
da mineração. Lutou contra as demissões na Vale do Rio Doce
e dos servidores públicos de Itabira. Defende a reestatização
da Vale e da CSN sob controle dos trabalhadores. Nasceu em
Belo Horizonte e tem 44 anos.
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5 - José João da Silva (PSTU) - Número 161

Coligação: sem coligação
Ocupação: Trabalhador Metalúrgico e Siderúrgico

Limite de gastos previstos: R$ 70 mil

l o suplente: Pedro Afonso Valadares (PSTU)

2 0 suplente: Israel Pinheiro PSTU)

José João da Silva tem 52 anos, é metalúrgico e atua
na formação sindical da Federação Sindical e Democrática
dos Trabalhadores Metalúrgicos de Minas Gerais. Participou
das lutas dos trabalhadores metalúrgicos do Estado contra
os ataques das grandes empresas. José João defende
aposentadoria, emprego, salário e direitos para os
trabalhadores.

6 — Miguel Martini (PHS) - Número 313

Coligação: Minas no Rumo Certo (PTN/PRTB/PHS/PTC/PRP/
PTd0B)
Ocupação: Deputado Federal

Limite de gastos previstos: R$ 5 milhões

1° suplente: Marcilene Jacinto Queiroz (PHS)

2 0 suplente: Cristiano Costa Coelho (PHS)

José Miguel Martini foi Deputado Estadual por três mandatos e
Deputado Federal, eleito em 2006. Na Câmara dos Deputados,
ele atuou durante a crise aérea, devido a sua experiência como
controlador de voo do Aeroporto de Confins. E coautor do Estatuto
do Nascituro, que garante a proteção à vida desde a concepção.
Miguel Martini é bacharel em História pela Universidade de Belo
Horizonte, é casado e tem dois filhos.

7 - Zito Vieira (PCdoB) - Número 650

Coligação: Todos Juntos por Minas (PMDB/PT/PCdoB/ PRB)

Ocupação: Cientista Político

Limite de gastos previstos: R$ 5 milhões

1° suplente: Gilson de Souza (PT)

2° suplente: Aparecida Andrade Moura (PMDB)

José Vieira Filho é coordenador da Fundação Maurício Grabois
em Minas, vice-presidente do PCdoB/MG e da Direção Nacional
do PCdoB. Ingressou na vida política por meio do movimento
estudantil em Betim. Na época (1981/1982), lutava pelo
transporte para os estudantes. Em 1985, Zito Vieira ingressou
na União da Juventude Socialista (UJS), entidade juvenil
organizada pelo Deputado Aldo Rebelo e dirigida pelo Partido
Comunista do Brasil (PCd0B). Zito Vieira nasceu em 1965 e é
natural de Nanuque (Vale do Mucuri, nordeste de Minas Gerais).
E casado e pai de dois filhos.

8 - Marilda Ribeiro (PSOL) - Número 500

Coligação: sem coligação

Ocupação: Advogada

Limite de gastos previstos: R$ 300 mil

1° suplente: Maria Aparecida Machado (PSOL)

2 0 suplente: Júlio César de Campos (PSOL)

Marilda Terezinha da Silva Ribeiro Fonseca é membro do
Diretório Nacional do PSOL e assessora jurídica do Movimento
Terra Trabalho e Liberdade. É a primeira vez que se candidata
a um cargo eletivo. Iniciou-se na militância política e social
quando ainda era muito jovem, por meio de grupo de jovens,
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de associação de bairro e da Pastoral Universitária. Em 1986,
ingressou na Comissão Pastoral da Terra, ajudou os
trabalhadores rurais a organizar vários sindicatos no Triângulo
Mineiro. Na região, assessorou dezenas de assentamentos
rurais e famílias sem teto. Marilda tem 46 anos, é natural de
Indianápolis (MG), reside em Uberlândia há 35 anos e é formada
em Direito pela UFU.

9 - Minerinho (PSOL) - Número 501

Coligação: sem coligação

Ocupação: Comerciante

Limite de gastos previstos: R$ 300 mil

1° suplente: Luiz Carlos Freitas Pereira (PSOL)

20 suplente: Carlos Roberto Campos (PSOL)

Waldeir Fernandes da Silva, também chamado deMineirinho,
é metalúrgico aposentado e pequeno empresário. E natural do
Vale do Jequitinhonha, foi sindicalista no ABC Paulista e vive
em Montes Claros desde 1994.

10- Rafael Pimenta (PCB) - Número 212

Coligação: sem coligação

Ocupação: Advogado

Limite de gastos previstos: R$ 100 mil

1 0 suplente: José Francisco Neres (PCB)

2° suplente: Alvimar Alves da Rocha (PCB)

Rafael Sales Pimenta é advogado formado pela UFMG e tem
49 anos. Participa da Comissão de Direitos Humanos da OAB/

MG e atua na advocacia sindical. Foi assessor do Ministro da
Cultura, Presidente da UEE-MG (União Estadual dos
Estudantes) e criador e primeiro-presidente do Conselho
Estadual da Juventude de Minas Gerais. Ele é casado e tem
três filhas.

11 - Betão (PCO) - Número 291

Coligação: sem coligação

Ocupação: Servidor Público Municipal

Limite de gastos previstos: R$ 20 mil

1° suplente: Júlio Cézar dos Reis (PCO)

2° suplente: Terezinha dos Reis Alves de Oliveira (PCO)

* A produção não conseguiu falar com o candidato Roberto
Francisco Pereira.

9— INFORMAÇÕES SOBRE A JUSTIÇA ELEITORAL

Endereços do TRE
Av. Prudente de Morais, 100
- Sorteio das urnas para votação paralela no sábado e
instalação da corte no domingo, das 9h às 17h
- Assessoria de Imprensa
- Plantão da Corte Eleitoral

Av. Prudente de Morais, 320
- Auditório para acompanhamento da votação e apuração de
resultados
- Ponto de vivo da TV Assembleia e outras emissoras
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Urnas eletrônicas
	 Substituição de urnas por cédulas de papel

Eleições 2008	Eleiçoes 2006	Eleiçoes 2004
-	1 1°turno	2°turno 1 1°turno	2' turno	1°turno	2' turno

	

4670	 Brasil 12 seções	1 seçao	108 seçoes 90 seçoes	259	39 seções
42.648(5 em SP e	(RJ)	(0,03°o)	(0,03°)	(0,07°)	(0,060o)

	

1.160 	 1 em Go.
260 CE, MA,

	

306 	 PAPBePI) 

	

171 	 Minas	1	-	X	 9	-	13	13	1

	

413	-	 Gerais

Eleições 2010

Interior (sem identificação biometrica)
Interior (com identificação biometrica)
Curvelo
Pará de Minas
Ponte Nova
Sao Joao dei-Rei
Total

Eleições anteriores

Eleições 2008
Brasil	j_	 462.600

Minas Gerais	51.621

Belo Horizonte	4.215

Substituição de urnas em 2010

Haverá um sistema informatizado com dados sobre defeitos e
substituições de urnas em todo o Estado, apresentados em
telões no dia 3 de outubro (na Central de Divulgação do TRE).

Substituição de urnas nas eleições anteriores

Pessoal envolvido nas eleições:
• 363 magistrados (351 Juízes eleitorais, 7 membros da Corte,

3 Juízes auxiliares da fiscalização da Propaganda Eleitoral e
2 Juízes auxiliares da Corregedoria Eleitoral)

• 351 Promotores eleitorais nas zonas eleitorais
• 1 Procurador eleitoral
• 1.573 servidores do TRE-MG (Capital e interior)
• 778 funcionários requisitados ou cedidos de outros órgãos

para a Justiça Eleitoral
• 1.663 contratados pela Probank (empresa elaboradora das

urnas eletrônicas), entre técnicos e supervisores
• 253 auxiliares contratados para administração (entre estes,

24 atendentes no Disque-Eleitor)
• 59 estagiários
• 188.861 mesários em MG
Total: 193.902 pessoas

48.478

Eleições 0	Eleições 2004

	

432.630	407.092

	

46.788	 43.362

	

4.465	 4327

Eleições 2008
1" turnoTiirno

Brasil	 2.233	515

-	
(0.49°o66°o)

Minas Gerais	375	39

(0,89°o)	(0.56°o)

Belo Horizonte f	62	22

(Ü,53°o)	(0,54°o)

Eleições 2006
l o turnoj 2° turno

3.402	2.628

(0,94°o)	(0,73°o)

323	227

(0,77°o)	(0,54°c)
26	26

(0,64°c)	(0,64°o)

Eleições 2004
1°turno 2° turno

2.982	546

(0	 (0,82'.)

186	Não houve
(0,43°o)
4í Nao houve

(097°o)

Mesários	 Mesários voluntários
2 181.622	 402.955 inscrições
188.861	 108.200 inscrições

	

21.405 	-	16.175 inscrições

	

4.940	 4.050 inscriçoes

	

4.796	 1.566 inscrições

	

4.644	 1.752 inscrições

Mesários voluntários:

Brasil
Minas
Belo Horizonte
Uberlândia
Contagem
Juiz de Fora
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Em BH - Mesas receptoras de votos com 5 mesários (máximo	 treinamento pelos técnicos de urna, na semana que antecede
de 500 eleitores por seção)	 a eleição será realizado um simulado para teste diretamente
Interior - Mesas receptoras de votos com 4 mesários (máximo	 desses locais.
de 400 eleitores por seção)

Ao atuar como mesário, o trabalhador tem direito a dois dias
de folga por dia trabalhado, de acordo com o art. 98 da Lei
9.504 de 1997. Em Minas, cada mesário terá, ainda, direito a
vale-alimentação no valor de R$20,00 (caso haja segundo turno,
o mesário receberá novamente o vale-alimentação no mesmo
valor). O trabalho como mesário também poderá servir como
critério de desempate entre candidatos que prestarem concurso
público, caso assim determine o edital.

Custo das Eleições no Brasil:

2000	2002	2004	2005	2006	2008	201 0
Custo das R$441,63 R$494,06 R$540,03 R$205,95 R$480,36 R$481,36 Em estudo
eleições
em
milhões)

Custo das Eleições em Minas:

Aproximadamente R$15,5 milhões para custeio e
investimentos. Para despesas com pessoal, foram
solicitados mais R$ 10 milhões. As maiores despesas são
com auxílio-alimentação para os cerca de 180 mil mesários
do Estado, contrato com os Correios (transporte de urna
urna eletrônica e correspondências) e material de consumo
(canetas, papel etc.).

Transmissão remota
Nas eleições 2010, serão instalados 128 pontos de transmissão
remota, sendo 112 com transmissão por linha telefônica
convencional e 16 por satélite. Para verificar o correto
funcionamento desses pontos, bem como a assimilação do

Divulgação de resultados da eleição

- Para os candidatos
A Central de Apuração será montada na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, das 17 às 24 horas, no dia 3 de outubro.
Essa central será destinada ao eleitor e ao candidato
interessado em acompanhar a divulgação dos resultados. Após
o domingo, a Central continuará funcionando para atendimento
individual e impressão de resultados até quarta-feira.

No prédio do TRE-MG na Av. Prudente de Morais, 320 (térreo),
haverá um local destinado aos partidos para que os
interessados representantes dos partidos possam também
acompanhar a divulgação no Tribunal.

- Divulgação de resultados e estatísticas após o
encerramento da votação
Após o fechamento dos dados da eleição em Minas, poderá
ser acessado na página do TRE-MG, na internet, o Sistema
de Divulgação - Eleições 2010, com resultados de todos
os candidatos aos cargos de Deputado Federal, Deputado
Estadual, Governador e Senador por zona, por Município,
por região e no Estado, além de outros dados estatísticos
sobre os eleitos em Minas Gerais. A divulgação para o
cargo de Presidente só começará a ser feita às 118h,  após
o encerramento da votação no Acre, que tem uma hora
de diferença de fuso horário com relação a Brasília.
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de 1924, mas preservando a Monarquia). Até então, a disputa
se dava entre governo e oposição apenas.

10— HISTÓRIA DAS ELEIÇÕES/ CURIOSIDADES

A primeira eleição direta
O primeiro pleito direto no Brasil foi instituído 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 republicada, 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. A Médica paulista Carlota Pereira de Queiróz,
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,
uma 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 Constituição
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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 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.

11 - DIPLOMAÇÃO E POSSE

Diplomação dos eleitos
Data: 17 de dezembro de 2010— 17 horas
Local: Palácio das Artes
Fonte: TRE-MG

Norma do TSE 23.218
- Os candidatos eleitos aos cargos de Presidente da República
e Vice-Presidente da República receberão diplomas assinados
pelo Presidente e demais Ministros do Tribunal Superior Eleitoral
e pelo Procurador-Geral Eleitoral; os eleitos aos cargos federais,
estaduais e distritais, assim como os vices e suplentes,
receberão diplomas assinados pelo Presidente do respectivo
Tribunal Regional Eleitoral.

- Não poderá ser diplomado nas eleições majoritárias ou
proporcionais o candidato que estiver com o seu registro
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indeferido, ainda que sub judice.
Nas eleições majoritárias, se, à data da respectiva posse, não
houver candidato diplomado, caberá ao Presidente do Poder
Legislativo assumir e exercer o cargo, até que sobrevenha
decisão favorável no processo de registro, ou, se já encerrado
esse, se realizem novas eleições, com a posse dos eleitos.

- Contra a expedição de diploma caberá o recurso previsto no
art. 262 do Código Eleitoral, no prazo de três dias da diplomação.
Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral não decidir o recurso
interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado
exercer o mandato em toda a sua plenitude (Código Eleitoral,
art. 216).

- O mandato eletivo poderá também ser impugnado perante a
Justiça Eleitoral após a diplomação, no prazo de 15 dias,
instruída a ação com provas de abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude.

Posse do Governador
Data: 1° de janeiro
Local: Assembleia Legislativa
O novo Governador é empossado pelos Deputados da atual
legislatura (que termina em 31 de janeiro de 2011), em reunião
solene no Plenário. Em seguida, o Governador empossado
segue para outra cerimônia de posse no Palácio da Liberdade.
A princípio, a cerimônia não será no Palácio Tiradentes, na
Cidade Administrativa.

Posse dos deputados
Data: 10 de fevereiro de 2011
Local: Plenário da Assembleia Legislativa
O Deputado mais idoso preside a reunião solene de posse até
que seja eleita a nova Mesa da Assembleia. Logo após a posse,

o Presidente declara instaladas a legislatura e a ia sessão
legislativa ordinária e dá início aos trabalhos de eleição da Mesa
para o 1 biênio (201112012).

12- PROGRAMAÇÃO

SÁBADO -2 DE OUTUBRO

8h: a partir desse horário, flashes ao vivo ao longo do dia
19h30: Repórter Assembleia (ao vivo)
20h: Mundo Político Especial (gravado)

DOMINGO —3 DE OUTUBRO

7h30: Boletim das Eleições (ao vivo)— uma edição ao vivo a
cada 15 minutos
7h35: Mundo Político Especial (gravado)
8h: Boletim Educativo sobre Eleições (ao vivo)
8h30: Panorama Especial (ao vivo) - Tema: Os jovens e o voto
9h30: Novo Código Eleitoral (gravado) - Tema: Novo Código
Eleitoral
10h30: Sala de Imprensa Especial (ao vivo) - Tema: Análise
das manchetes dos jornais do dia
11h30: Tribuna Livre (ao vivo) - Tema: A força do voto
12h30: Boletim das Eleições (ao vivo)
13h: Tribuna Livre (ao vivo) - Tema: Participação popular e
representatividade
14h: Tribuna Livre (ao vivo) - Tema: Ficha Limpa - um novo
paradigma
115h: Tribuna Livre (ao vivo) - Tema: Minas no cenário político
nacional
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16h: Tribuna Livre (ao vivo) - Tema: Pesquisas eleitorais
17h: ao encerramento da apuração: Boletim das Eleições (ao
vivo)

SEGUNDA-FEIRA —4 DE OUTUBRO

8h: Boletim das Eleições (ao vivo) - várias edições ao longo do
dia com notícias e entrevistas com candidatos eleitos
Reprise dos programas Tribuna Livre (gravado)
11h: Tribuna Livre (ao vivo) —Tema: Relação entre Executivo e
Legislativo
13h30: Repórter Assembleia i a Edição (ao vivo)
Reprise dos programas Tribuna Livre (gravado)
19h30: Repórter Assembleia 2 Edição (ao vivo)
22h: Mundo Político (gravado)
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