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ELEIÇÕES
As eleições municipais terão a expectativa de um número redu-
zido de candidatos e a novidade da informatização do processo,
que será implantada nas cidades com mais de 200 mil eleitores

VOTO ELETRÔNICO
CHEGA A MINAS

0

dia 3 de outubro é a data
marcada para os eleitores vol
tarem às urnas, em uma das

maiores e mais inovadoras eleições
municipais da história de Minas.
Maiores porque, com a emancipação
de 97 novos distritos, a máquina elei-
toral será mobilizada em 853 municí-
pios mineiros. Inovadoras porque, nas
cidades com mais de 200 mil eleitores
- Belo Horizonte, Contagem, Juiz de
Fora e Uberlândia -, a votação será
eletrônica, e a apuração poderá ser
concluída poucas horas após o registro
do último voto.

Será a primeira experiência com o
voto eletrônico numa eleição mais
ampla. Sua estréia no Estado aconte-
ceu em 1994, num pleito temporão,
em Matipó. O êxito dessa experiência
e das realizadas em outros estados
levou o Tribuna! Superior Eleitoral a
continuar apostando na moderniza-
ção. Cerca de R$ 78 milhões serão
investidos na compra de equipamen-
tos e no treinamento de pessoal. Serão
necessárias 65 mil coletores eletrôni-
cos de voto, ou umas eletrônicas, para
equipar as sessões eleitorais das 26

Rodrigo Lucena
capitais e dos 25 municípios com mais
de 200 mil eleitores em todo o País.
Isso representa 30% dos votos do elei-
torado nacional e, no caso de Minas,
20,88%. A meta do TSE é
informatizar 80% dos votos nas elei-
ções de 1998 e chegar aos 100% no
ano 2000.

A própria Justiça Eleitoral reco-
nhece que o caminho é longo e, até que
o voto eletrônico se transforme num
ato tão natural quanto marcar um
numa cédula de papel, alguns cuida-
dos deverão ser tomados pelos
candidados ao orientar seus eleitores.
Um deles, observou a diretora da Se~
cretaria Judiciária do TRE de Minas,
Elizabeth Rezende, refere-se à marca-
ção do voto. No processo eletrônico, o
eleitor digita primeiramente o número
do candidato. Só depois poderá che-
car na tela o nome, número, sigla e, no
caso de candidato a prefeito, a fotogra-
fia do postulante ao cargo. Ou seja,
como nunca, a campanha deve priorizar
a fixação do número e não do nome do
candidato. "Esse modelo será uma
novidade também para nós", admite
Elizabeth Rezende. "Mas, uma vez

assimilado, o processo será mais sim-
ples, ágil e rápido", aposta a diretora
da Secretaria Judiciária do TRE.

Menos candidatos - A tentati-
va de simplificar o voto, com inovações
na área da informática, soma-se outra
novidade, que, quando nada, deverá
facilitar as escolhas do eleitor. Como
conseqüência da nova lei eleitoral,
haverá uma redução do número de
candidatos às câmaras municipais. Em
1992, nada menos que 74 mil pessoas
se candidataram a vereador em todo o
Estado. Somente em Belo Horizonte
foram 1.526 nomes.

Naquele ano, a legislação permitia
a cada partido ou à coligação com mais
de três partidos apresentar um número
de candidatos equivalente ao triplo do
número de vagas oferecidas na Câma-
ra. As coligações de dois partidos
podiam inscrever o dobro. Para este
ano a regra mudou. O fator de multi-
plicação caiu para 1,2 sobre o número
de vagas, independentemente de tra-
tar-se de uma agremiação partidária
ou um conjunto delas.

Também existe a expectativa de
redução do número de candidatos ao
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cargo de prefeito. Desta vez, os fatores
determinantes não são as limitações
impostas pela lei, mas itens como os
custos de campanha e a situação
falimentar dos municípios, que não
inspiram maiores tentações a quem
sonha iniciar por ali uma bela carreira
política;

E o que prevê o líder do PT na
Assembléia Legislativa, deputado
Durval Angelo. Para ele, a falta de
dinheiro, a crise na economia dos
municípios, com a redução de suas
receitas, e a situação falimentar de
algumas prefeituras podem afastar

aguerrida".
Para o líder do governo no

Legislativo, deputado Romeu Queiroz
(PSDB), a possibilidade de redução
do número de candidatos para os car-
gos majoritários decorre da necessida-
de de tornar uma candidatura viável.
"As alianças são uma forma encontra-
da pelas lideranças políticas para
viabilizar a campanha, não só no sen-
tido econômico, mas também políti-
co.,'

"Mas, infelizmente, o fator eco-
nômico ainda é preponderante para a
atividade política", queixa-se o depu-

a não-participação de empresas no
financiamento das campanhas "é uma
posição que colabora para mudar o
padrão da política, já que deve preva-
lecer o perfil do candidato em detn-
mento do seu poder econômico".

Situacionismo - O crescimento
do eleitorado deve ser outro fator a se
considerar nesse quadro de mudanças
gerais. Enquanto nas últimas eleições
municipais o número de eleitores em
todo o Estado era de 10.092 .374,  em
fevereiro deste ano, segundo o TRE,
já atingia 10.687.591. E deve aumen-
tar ainda mais, pois até o dia 5 de maio

DURVAL ÂNGELO: crise na economia e polémica de
prefeituras podem afastar candidato

ç;LEuBER UARNEIR0: pressao economica e maior em
eleições descasadas, como essa

candidatos. Isto vai ocorrer principal-
mente nos municípios recentemente
criados, acredita Durval. "A tendên-
cia é haver uma bipolarização, fazendo
lembrar os tempos de Arena e MDB.
Sabemos também de alguns casos em
que poderá haver candidato único",
diz o deputado.

Na avaliação do líder petista, as
alianças serão feitas também como es-
tratégia para baratear o custo das cam-
panhas. O aumento da fiscalização e
as regras da nova lei, que dificultam a
participação das empresas, reforçam
essa tese, acredita Durval Angelo. "De
certa forma", prossegue o deputado,
"isso favorece o P1, que trabalha
sempre com o mínimo, mas com um
elemento decisivo, que é a sua militância

tado Cleuber Carneiro (PFL). Em
eleições descasadas, essa pressão é
ainda maior, diz o parlamentar. Tais
fatores "chegam a ser inibidores de
boas candidaturas, e o que a gente
observa é uma tendência de atrasar o
início da campanha para protelar as
despesas", prossegue Cleuber Carnei-
ro. O deputado destaca, porém, que
nada disso desestimula o interesse em
torno da participação política.

E o que acredita também a de-
putada Elbe Brandão (PSDB). Se-
gundo ela, as candidaturas únicas se-
rão mais freqüentes nos novos municí-
pios. "Na minha região, estamos en-
trando com candidato em praticamen-
te todos os municípios que temos visi-
tado". Ainda segundo ela, até mesmo

poderão ser feitos novos alistamentos e
transferências de eleitores de outros
estados.

Para se ter uma idéia, Belo
Horizonte tinha 1.277.815  eleitores
em 1992, contra os 1.412.073
registrados até o começo deste ano.
Uma injeção de 135 mil novos votos.
Volume suficiente para eleger no míni-
mo 12 vereadores, já que o candidato
de melhor desempenho nas últimas
eleições recebeu 11.127 votos.

Tantas mudanças, somadas às
alterações ocorridas nos próprios par-
tidos, de 1992 até hoje, intermediadas
ainda pelas eleições gerais de 1994,
podem provocar uma mexida geral no
quadro de ocupação política do Esta-
do. Nas últimas eleições municipais, o
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PMDB foi o partido que faturou o
maior número de prefeituras, num to-
tal de 243, e elegeu o maior número de
vereadores, 2.335, segundo dados do
TRE. Para o PFL convergiu a segun-
da grande massa de votos. Outros
nove partidos conseguiram eleger pre-
feitos.

Mas qualquer projeção de mu-
dança nesse quadro não passa ainda
de um fértil exercício de adivinhação.
São muitos os fatores capazes de de-
terminar os resultados eleitorais, argu-
menta a professora Mônica Matta Ma-
chado de Castro, do Departamento de
Ciência Política da UFMG. Ela afir-
ma que existe entre os eleitores, por
exemplo, uma tendência tradicional
ao situacionismo. Esse comportamen-
to está baseado na crença de que,
tendo o respaldo do governo estadual
ou do governo federal, o candidato
situacionista será capaz de conseguir
verbas mais polpudas para o municí-
pio. Esse fator, particularmente em
Minas, onde um grande número de
partidos dá sustentação ao governo,

PMDB	 243
PFL	 175
PTB	 63
PL	 59

PSDB	 54
PDS	 37
PDC	 28
PDT	 25
PRN	 19
PTR	 16
P#1,	 15

vem criando um ambiente interes-
sante de disputa pelo apoio do
governador, observa a professora.

Entre outras "forças" que po-
dem alterar as tendências eleitorais,
citadas por Mônica Matta Machado,
estão a capacidade de mobilização de

2.335
1.803

616
594
692
411
377
326
248
192
209

votos das lideranças locais, a estrutura
partidária, a situação econômica do
município e o grau de "sofisticação
política" dos eleitores. Também pesa
a imagem que a maioria da população
faz dos candidatos e o seu grau de
satisfação com a atual administração.

Quadro da situação partidária em 1992

PARTIDO	PREFEITO	VEREADORES

Os partidos em dia com o TRE

Este ano, segundo o TRE, 30 partidos, em todo o País, estão
em condições de apresentar candidatos, sendo 28 em Minas. São
eles:
Partido Progressista Brasileiro - PPB (fusão PPR/PP)
Partido Democrático Trabalhista - PDT
Partido dos Trabalhadores - PT
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU
Partido Social Trabalhista - PST
Partido Social Cristão - PSC
Partido Liberal - PL
Partido Popular Socialista - PPS (antigo PCB)
Partido da Frente Liberal - PFL
Partido da Mobilização Nacional - PMN
Partido da Reconstrução Nacional - PRN
Partido Socialista Brasileiro - PSB

Partido Social Democrático - PSD
Partido Verde - PV
Partido Republicano Progressista - PRP
Partido da Social Democracia Brasileiro - PSDB
Partido da Reedificação da Ordem Nacional - PRONA
Partido Comunista do Brasil - PC do B
Partido Trabalhista do Brasil - PT do B
Partido Geral dos Trabalhadores - PGT
Partido Social Liberal - PSL
Partido Trabalhista Nacional - PTN
Partido Comunista Brasileiro— PCB (com registro definitivo em
andamento)
Partido Social Democrata Cristal - PSDC (ex—PDC) (com
registro provisório)
Partido Solidansta Nacional - PSN (com registro provisório)
Partido dos Aposentados da Nação - PAN (com registro
provisório)
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Anote na agenda
querimento de registro de candidatos	 - 17 horas, encerramen-
a prefeito, vice—prefeito e vereadores; to da votação e início da apuração;

De acordo com o calendário elei-
tora!, o dia 3 1 de dezembro foi o
limite do prazo para os partidos
políticos obterem registro de seus
estatutos no Tribuna! Superior Elei-
toral, visando à participação nas
eleições.

As próximas datas importantes
para quem está participando desse
processo são as seguintes:

• 2 de abril - a partir desse dia
as empresas que realizam pesquisas
de opinião pública ficam obrigadas
a registrar as informações previstas
em lei;

• 5 de maio - último dia para
o eleitor de outros estados requerer
alistamento eleitoral e transferência
de inscrição;

- último dia para o eleitor que
mudou de residência dentro do
município pedir alteração no seu
título;

• l O de junho - Início do prazo
para a realização de convenções
destinadas a deliberar sobre coliga-
ções e escolha de candidatos;

• 30 de junho - último dia
para a realização das convenções;

• 3 de julho - data a partir da
qual os partidos políticos registrados
podem fazer funcionar, das 14 às
22 horas, alto—falantes ou amplifi-
cadores de voz nas suas sedes ou em
veículos;

• 5 de julho - último dia, até às
19 horas, para apresentação do re-

- último dia para as empre-
sas de publicidade entregarem a rela-
ção dos locais destinados à propagan-
da eleitoral;

• 7 de julho - último dia, até às
19 horas, para os próprios candidatos
requererem seus registros perante os
cartórios eleitorais, na hipótese de os
partidos ou coligações não o terem
requerido;

• 2 de agosto - início do período
de propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na televisão;

• 13 de agosto - último dia para
o pedido de registro de candidato às
eleições proporcionais, na hipótese de
substituição;

• 3 de setembro - último dia
para os cartórios eleitorais publicarem
as listas contendo os nomes dos candi-
datos registrados;

• 28 de setembro - último dia
para os partidos políticos e coligações
indicarem os representantes no Comi-
tê Interpartidário de Fiscalização, fis-
cais e delegados, bem como os nomes
das pessoas autorizadas a expedir as
credenciais;

• 30 de setembro - término do
período de propaganda eleitoral gra-
tuita no rádio e na televisão;

- último dia para a propa-
ganda política mediante comícios e
reuniões públicas;

• 3 de outubro - 8 horas, início
da votação;

• 28 de outubro - último dia
para a divulgação oficial do resulta-
do da eleição para prefeito e vice—
prefeito;

• 29 de outubro - início do
período de propaganda eleitoral gra-
tuita no rádio e na televisão relativo
ao segundo turno de votação;

• 12 de novembro - término
do período de propaganda eleitoral
gratuita através do rádio e da televi-
são;

- último dia para propa-
ganda política mediante comícios e
reuniões públicas;

• 15 de novembro —8 horas,
início da votação;

- 17 horas, encerramento
da votação e início da apuração;

• 3 de dezembro - último dia
para o eleitor requerer justificação
da ausência nas eleições de 3 de
outubro;

• 5 de dezembro - último dia
para a divulgação do resultado da
eleição proporcional de 3 de outu-
bro e majoritária de 15 de novem-
bro, e proclamação dos eleitos;

• 19 de dezembro - último
dia para a diplomação dos candida-
tos eleitos;

• 15 de janeiro - último dia
para o eleitor faltoso requerer justi-
ficação da ausência nas eleições de
15 de novembro
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