No próximo dia 7 de outubro,
o povo brasileiro retorna às urnas, desta vez para escolher
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.
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Voto livre e consciente
Informe-se!

Antes das eleições, mediante: rádios,
televisões, jornais, revistas, sites da Internet,
folhetos, tudo isso traz informações sobre as
eleições e os candidatos.
Fique atento às propostas
apresentadas na campanha
e ao comportamento do
candidato.

Voto nulo
Voto em branco
O voto nulo ou o voto em branco
podem representar um protesto do
eleitor, mas é um protesto perigoso.
Anular o voto signiﬁca abdicar do
direito de escolher e permitir que
outro faça a escolha.

Os bons políticos são
líderes autênticos e
têm capacidade de
reunir pessoas em
torno de ideias, não
de interesses pessoais.
Por isso existe a propaganda
política. Serve para você
conhecer os candidatos e
suas ideias.
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São votos assim que levam pessoas
corruptas e mal preparadas para cargos
públicos. Depois não adianta reclamar da
corrupção dos políticos como se o eleitor
não fosse responsável por isto também.

Além disso, as obras que os
governantes fazem com o dinheiro
público são uma obrigação e não um
favor a ser retribuído com o voto.
O eleitor deve julgar se a
administração foi boa ou má,
haja muitas ou poucas obras
aparentes. E o voto é uma
forma de expressar esse
julgamento.
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Pense bem: ninguém estaria disposto a
distribuir bens ou vantagens aos eleitores se
não estivesse pensando em ser eleito para
praticar atos ilegais em proveito pessoal.
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Vender o voto é o mesmo que vender
a consciência, e vender a consciência é
vender a si mesmo. O direito de votar não
tem preço. Um voto mal dado reﬂete na
sociedade como um todo, e na vida da
própria pessoa.

É proibido comprar e vender votos.
Isso é ilegal e deve ser denunciado à
Justiça Eleitoral.
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Venda do voto
Venda da consciência
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Avaliação
dos candidatos

Programa
de governo

A melhor maneira de se conhecer um
candidato é recordar sua história e sua
conduta ética.

Um programa de governo é
um projeto do que o
candidato pretende
executar durante
seu mandato, caso
seja eleito. Ele
deve responder
às necessidades da
sociedade.

Que participação teve ele (ou ela) na vida
social e política da comunidade, na vida
municipal, estadual ou nacional? Que
tipo de compromissos assumiu como
cidadão e político? Quem nada fez até
hoje pelos eleitores, com toda
probabilidade, vai
continuar a não fazer, mesmo sendo
eleito.
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Procure conhecer
o programa do seu
candidato antes de
deﬁnir o seu voto.
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O voto é livre
e secreto
É, ao mesmo tempo, um direito e um
dever. Não pode ser objeto de pressão
nem de comércio. Em nenhuma
hipótese permita que um candidato
retenha o seu título de eleitor. Casos
de intimidação de trabalhadores ou de
servidores públicos, com ameaças de
demissão, devem ser denunciados. O
candidato envolvido pode ser afastado
da disputa e até submetido a um
processo criminal.
Se o eleitor receber qualquer tipo de
pressão (ameaça, chantagem, coação)
ou se alguém lhe oferecer dinheiro,
emprego, qualquer tipo de benefício
em troca do voto, deve-se reunir
provas contra quem tentou fazer isso.
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Gravações, fotograﬁas, testemunhas,
originais e cópias de papéis
comprometedores, mensagens de
e-mail, tudo isso pode ajudar a provar
que determinado eleitor foi vítima de
crime eleitoral. Deve-se procurar um juiz
eleitoral e apresentar a denúncia.
O Juiz tem a competência
para tomar providências e
punir os responsáveis por
qualquer irregularidade
nas eleições.
O combate eﬁcaz
à corrupção
eleitoral, sob todas
as suas formas,
não é tarefa que
se possa levar
adiante sem a
colaboração da
sociedade.
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A importância
do voto
O fortalecimento da democracia
somente será alcançado por
intermédio do voto livre e consciente.
Votar é um meio de participar, inﬂuir
e assumir responsabilidade na vida
política do país.
Não basta votar por votar. É preciso
votar com liberdade e consciência.
Deve-se votar sabendo em quem
se está votando e seguro de que o
candidato é realmente o melhor para
o progresso da cidade e o bem-estar
da população.
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Vote consciente.

É o nosso futuro

que está sendo decidido.
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