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ASSEMBLÉIA

O Eleitor Consciente
Publicação do Procon Assembléia dirigida aos eleitores que votam pela primeira vez.

Procon Assembléia orienta eleitor 47IL4.J )

que vota pela primeira vez
Esta publicação foi elaborada para você, eleitor que irá votar pela primeira vez e que deseja
exercer de maneira plena e consciente o seu direito de cidadão. Com  o seu voto, você estará
participando na formação da estrutura política de seu município, de seu estado, de seu país.
Estará, enfim, influenciando o destino de nosso povo.
Para ampliar seus conhecimentos, o Procon Assembléia, dentro do projeto "Educação para a
Cidadania", elaborou uma breve relação de conceitos e normas importantes sobre o tema
"eleições" que serão de muita utilidade na sua participação política, durante toda a sua vida.
Reproduziu, também, alguns textos para estimular sua reflexão sobre as eleições municipais,
este momento tão importante para todos nós. Esperamos que esta publicação lhe seja útil.

DEMOCRACIA - é a forma de governo na qual
o poder do Estado tem como titular o povo.
Por isso, democracia é o governo do povo.
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA - é a forma de
governo na qual o povo, titular do poder es-
tatal, outorga mandato eletivo a alguns cida-
dãos para, na condição de representantes,
externar a vontade popular e tomar decisões
em seu nome, como se o próprio povo esti-
vesse governando.
No artigo 1 °, parágrafo único, da Constitui-
ção da República, está escrito que "todo o
poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos..." Isso é demo-
cracia representativa.
CIDADÃO - pessoa natural, vinculada a uma
ordem jurídica estatal de cuja formação par-
ticipa por meio do voto. Indivíduo titular dos
direitos políticos de votar e ser votado e suas
conseqüências. Os cidadãos formam o povo de
uma nação.
DIREITOS POLITICOS - capacidade da pessoa
natural de participar na formação da vontade
do Estado por meio do voto, como eleitor ou
candidato. E o direito democrático de partici-
pação do povo no governo.
A Constituição da República, em seu artigo
14, trata dos direitos políticos. Os parágra-
fos 1 ° e 2° desse artigo preceituam:
"SI ° - O alistamento eleitoral e o voto são:
- obrigatórios para os maiores de 18 anos;

II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de de-
zoito anos.
§2° - Não podem alistar-se como eleitores
os estrangeiros e, durante o serviço militar
obrigatório, os conscritos."
Os direitos de cidadania adquirem-se medi-
ante alistamento eleitoral, na forma da lei.
ELEITOR - pessoa natural no uso dos direitos polí-
ticos. E o mesmo que cidadão. "Todo eleitor é um
cidadão".
ELEGIBILIDADE - é a capacidade de ser eleito.
De acordo com o artigo 14, parágrafo 3°, da
Constituição da República, a elegibilidade está
condicionada a determinadas circunstâncias:
"53 ° - São condições de elegibilidade, na for-
ma da lei:
- a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima, na forma da lei.
INELEGIBILIDADE - é o impedimento à capa-
cidade de ser votado.
O artigo 14, § 4°, da Constituição da Repúbli-
ca preceitua: "são inelegíveis os inalistáveis
e os analfabetos". O analfabeto não pode ser
candidato, mas, se quiser, pode votar.
SUFRÁGIO UNIVERSAL - é a manifestação da
vontade de um povo para a escolha de seus
dirigentes por meio do voto. É o direito de voto,
concedido a todos os cidadãos.
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ABRA O OLHO: Eles querem fisgar o seu voto

Todo candidato espera ser eleito.

Alguns contam com isso com base em

suas relações pessoais, outros em seus

vínculos profissionais e outros ainda em

seu poder de persuasão. Muitos estão

dispostos a fazer qualquer coisa para

obter o voto do

eleitor. O folclore

político está repleto

de anedotas de

políticos que tratam

de comprar um

respaldo que não

conseguem obter por

suas qualidades.

Como não inspiram confiança nas

pessoas, também desconfiam delas e

usam sua "criatividade" para encontrar

uma forma de comprometer o eleitor.

Os expedientes variam. Em alguns casos,

oferecem uma parte da vantagem

prometida adiantada e condicionam o

complemento à sua eleição. Um pé de

sapato antes e outro depois, por

exemplo.

A promessa é o principal

instrumento de trabalho do político, o

que não quer dizer que quem promete

algo não seja digno de confiança. Afinal,

o eleitor espera que o candidato, se

eleito, faça alguma coisa com o que

esteja de acordo.

Além do mais, um

compromisso

político não começa

necessariamente

por "prometo que se

\ eleito for...". A

questão, no caso, é

avaliar se o que o

candidato promete fazer é realmente

importante e se é possível executar.

Alguns candidatos se apresentam

como os donos da verdade. Sabem tudo,

têm solução para tudo. Por mais que se

admita que tenham estudado a situação

do País ou de sua região ao se lançarem

à cata dos votos, dificilmente serão os

sábios que pretendem ser. Como dizia o

poeta, o vice-deus é sempre ateu. Outros
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são a modéstia em pessoa. Fazem o

possível para se equiparar ao mais

simples dos eleitores e se diferenciar dos

políticos em atividade. O mais provável

é que você esteja diante do que a

literatura infantil batizou de "lobo em

pele de cordeiro". E os lobos nunca foram

bons pastores.

Currículo não serve só para

arrumar emprego ou para impressionar

incautos. Há candidatos que parecem

recém-chegados do espaço, sem

nenhuma experiência passada. Procuram

convencer os eleitores de que só existe

futuro e que eles são os portadores do

novo mundo. Fuja. Mas fuja também

daqueles que fizeram de tudo um pouco

Fique atento

e nada em especial. Não basta "ter sido

isso ou aquilo". O que fez foi útil à

comunidade ou todos foram

beneficiados, só que uns mais que outros.

Não há outro jeito. Procure se informar

se o discurso do candidato corresponde

à avaliação das pessoas que

testemunharam os fatos ou o noticiário

da época. Você não precisa ser "do

contra" ou o "chato de plantão" para

não ser enganado. Seja esperto, use o

seu senso crítico.

(Este texto foi publicado no Suplemento "Ler",

do Jornal Estado de Minas, em 1019194, numa

iniciativa da Associação Nacional dos Jornais.)

• Exerça conscientemente o seu direito político de cidadão.

• O não-comparecimento à eleição, sem o devida justificativa, implicará em perda de salário,
cassação do título de eleitor, além de outras penalidades previstas na lei.

• Acima de 16 anos, não acredite em contos de fadas.

• Maus políticos também matam. Seu voto é a sua defesa.

• Eleitor: compareça às urnas! Exerça o seu direito de votar!

• Vote conscientemente! Isso é política! Isso é democracia.
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O ANALFABETO POLITICO

O pior analfabeto e o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem
participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o
preço do fei jão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio
dependem das decisões políticas.

O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito
dizendo que odeia a política.

Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nascem a prostituta,
o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político
vigarista. pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo.

Bertold Brecht
(Escritor e dramaturgo alemão - 189811956)

Você Sabia 9
' A idade mínima para se eleger como Presidente, Vice-Presidente da República e Senador é de 35 anos.

Para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz a
idade mínima é de 21 anos.

E para Vereador, 18 anos.

O eleitor pode levar, por escrito, os números e os nomes dos candidatos nos quais pretende votar.
É a chamada 'cola".
O eleitor não pode ingressar na seção eleitoral com aparelho celular ou equipamento de
radiocomunicação ligados.
O terminal do eleitor possui caracteres em braile nas teclas, possibilitando ao eleitor deficiente
visual reconhecê-las.
Mesmo sem a apresentação do título, o eleitor pode votar, desde que apresente documento com
fotografia que comprove a sua identidade, e seu nome conste no caderno de votação e na urna eletrônica.

A DEFESA DO CONSUMIDOR TAMBÉM SE FAZ
PELO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

Publicação do Procon Assembléia para o Projeto Educação para a Cidadania.
O Procon Assembléia funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, na Rua Curitiba, 2.002,
bairro Santo Agostinho - BH-MG, (quase esquina de Av. Alvares Cabral), ou, também de segunda a
sexta-feira, das 7h30 às 17 horas, no Psiu da Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte. Nossos telefones
são: (31)3290-7944 e 3290-7940. Endereço na Internet: www.almg.gov.br/procon


