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ELEIÇÕES
2014

COMO POSSO PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES?
• Examine as propostas dos candidatos e procure debatê-las
em sua comunidade.
• Fiscalize a campanha e denuncie as irregularidades.
• Escolha com atenção o candidato que vai representá-lo. Vote
consciente.

COMO POSSO ESCOLHER MEU CANDIDATO?
• Procure conhecer a história do seu candidato.
• Observe se o candidato está preocupado com os problemas
da comunidade, se
participa de organizações comunitárias e busca o progresso
de sua cidade.
• Não vote em candidato que oferece presentes em troca de
voto.
• Escolha para presidente e governador aqueles que saibam
administrar.
• Escolha para o Parlamento aqueles que saibam ouvir
opiniões da comunidade,
propor leis que alcancem o interesse de todos, fiscalizar a
atuação dos governantes
e defender melhorias para o país e para os estados.
O QUE POSSO FAZER PARA QUE O VOTO EM MINHA
CIDADE SEJA CONSCIENTE?
• Divulgue que o voto é muito importante e não deve ser
trocado por presentes,
brindes ou assemelhados.
• Informe que a urna eletrônica é segura e que ninguém tem
como saber em quem
você votou.
• Esclareça que a Justiça Eleitoral garante o sigilo do voto.
• Explique que é pelo voto que você transfere poder ao
candidato.
• Alerte que o dinheiro do Estado deve ser utilizado, obrigato-
riamente, para satisfazer
as necessidades da população.
• Fale sobre a importância de acompanhar as ações dos
representantes eleitos.
QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS IRREGULARIDADES DA
CAMPANHA ELEITORAL E
COMO POSSO DENUNCIÁ-LAS?
• As principais irregularidades são:

¡ ¡ Troca de voto por dinheiro, material de construção,
cesta básica, atendimento
médico, cirurgia, emprego ou outros favores diversos.

¡ ¡ Uso do poder político para promover a campanha de
um candidato, como a
utilização de carros oficiais, funcionários e/ou prédios
públicos.

¡ ¡ Ameaça, por exemplo, de demissão ou violência física
para obter voto.

¡ ¡ Propaganda no dia da eleição (boca de urna).
¡ ¡ Fixação de cartazes em locais e bens de uso comum,

como praças, postes ou
árvores.
. Caso tome conhecimento de alguma irregularidade, denun-
cie ao juiz ou ao
promotor
eleitoral.
• É importante juntar provas da irregularidade, como fotos,
folhetos, gravações ou
mensagens, que instruirão o processo.
• Para denunciar, não é necessário que você esteja acompa-
nhado de advogado.

Sua participação efetiva

fonte: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-eje-
cartilha-eleitor-consciente-2014-pdf


