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m suas leis. im,,rtaI
n e etodasundoos qq^s8s do M	

ma,

as OutraS 
devem ser feitas	

• 
do a paftr de três poderes

À kstrado e	 Á	
3 lei.é aum	 d

e aCOrUO
nOS80 r -	fz as te%s	 ictado e - ,%ç teis
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administrado

PRESIDEN tE o!;a as leis naCiOfl para que oP3 sela bem adlTifl

Determina medidas e eYeci
ExeCU° Federal.

Ele	
l'0	

Câmara dos Deputados
Federal

Sãoospol íX-1cos,que .
 m leis para todo

 
0 país

e pelo Senado. Eles cIla
Poder ExeCU0 Estadu3'.

Estado com base na lei e representa o
W3mifl5t° Es

	

	
aracriam leisSP

DEPUTADOS ESTAUuMe ram as 
Assembléias.L

egl tst35 
Eles	

5o
 chamados

cos que	 Esta ui. t40 Distrito Federal

S alo os
comPÜem0'anaCrn3ra LeSlati'13.

de Deputados



PREFEflO
ExeCU 

as leis cru
funcione bem. %e



O povo	
vez que comPm° um Produto, 	é utI%za

dUt0i estamos também pagand
O impostos'

O dinheiro dos impOS s vaI para os cofres públicoS e parte
	

d0 para pagar os

de todos 
05 po tIcOS eleitos

 00 povo. Eá vendo só como você é importte?

se acanhe. Os polítICOS	
eStIO fazendo favor algum avOC quando buscamsalários

portanto. não	 n
os Interesses do cidadão e os da sua cornu

Por ISSO, 
vote consciente

- 0te em quem respeita você e 
0seU

Quando
votamos, estamos decidindo NOSSO futuro. Decidimos° futu5 alimentação

ro da	
da saúde,

-

	

	
%Itiment0S sociais, dos traflSP0O e da segurança

SS3S vidas.
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a Justiçao Distrito Federal,
má)CIMO da Justiça Eleitoral no 13ís

der JudiCi	 Estados e

A JustIÇa Eleito	sua sede fica emS	
ta.	

e pelos juizes Eleitorais-

	

1 Superior Eleito' -OTlibuna	 ne%0S1fl' Reg	 das eleições
Eleitoralé rePre"	r	 e 0fljeç0 tomam eleit0S

eI ela ealiZaÇ	de procurar para
A Justiça Eleitoral 

responsável que as pessoas' r° e dos candidatos.

	

em todo	s 0nsãve% pelo regiStrO dos -95
	

os e Vereadores —
 são as

ra eleger

:::

s anos, uma vez pa	rica, Governadores, Senadores,

eleições muruclPS• Estaduais — são as eleições
Deputados F

ederais e Esta	
0%ítiCa do Brasil: a demOCr1'*

A Justiça Eleitoral garante um grande 
oflqUlStS p





Todos os bS1I0SP dos 18 aos 70

	

	

tó10.	
os maiores de 16

esseS, 0
 voto é obr ga

e mefl05 de 18 osanaetOS ou aqueles com maiS de ?0 anoS,0é muito
alistamento eleitoral

e o voto São 
cuatv05 omam.5e 

eleitores e voam se qisef em. as
	i0te

que eles também votem.





Ob	

de ou seu bakI0. Caso 
você não 

saiba onde é,

5rtenCB a sua cIda

	

1oE 0 ue a	co	na internet

li0004 ou
procure° Cartó

gUe ¶31i 3291-

	

LEVE OS sEGuLHr DOCUMEOS
	 certtdâ° de qutaÇ° coíno"° rn%t%tat para

. flt caÇaO com foto e

pode tirar	
em quatq'-' época

 das eleiÇãOS

Se possível, leve ta	se rna
, 
is cedo .órIo e.Itoral ^ você recebe seu título na

tAb £a	 o ;razo encer	 o quanto antes

do ano, mas no an s eleÇÓes pat3 traV o	 ar e de decid° futuroir

• Não

	

	 d,
o ano a	

dão como poder de 
partC%P

orna efetv mente urncda.

	

eleitor você se	eu País-Como	 Estado e do
da sua 	o seu





_	
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candidatos de sua preferê' suaS prop
ostas

conhecer melhor os 

	

P prirfle coisa a fazer é	 aaa ou porque ele
e as de seu partd0 *	simp

olha um caüdid8tO pela sua aparêfl

Então, at.çi0t t4àO esc «l

 candidatos-usa palavras )0	
se as p10p05	

Propostas-com os amigos e	
nas idéias, no 

trabalho, nas p

	

Discuta com a famh e	 e. Devemos votarotoé muito %mpOIt3't	
meCd0I de t~

o se esqueça-seu V	 oseu voto nãO é
escotas,,,se• 

negocIe:	
ninguém.° seu vOta vate compmmisso

de.Ovot0m

	

Cuidado com" prOm	
me%hom a vicia dea 

Co umda a%que
Votar	

outro beneficio

f3tt0i 
trabamuitos

e n as não sua fam'a e para	
comUflem promeS	

as aparên	
materiais de construção

thO e 
elhor cafl1flh0. 

pense no futuro da sua

com vOCê. PceItar cestas
seu voto nã0 é o m

individua% em troca



VOTE
	

VOTE
	

VOTE
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VIVALDO VIVALDO VUVALDO
	

ViVALf



O?	 Estado.

cOMO SE F%U	014 PgRfl00 POU1	
artid0 poUtCO5 exiStem no :eU%0 no

tniciatmte1	

escolhaaque'e que pensa

conhecer iPipOS cofl	
as
de e (Ule-se.	 é importte queojudo.

procure sua se	
que a fihaÇ0 partidá nao d com novas idéias.

brar no entanto, q	suas normas e
É necess° len	 5

partido
participe das açoes

as estabCt aUM CA141mkTO?
COMO SEÍORR	 ara se candidat,m de 0u9 stro de candidatra

	

É preci ::
	

acfl:t00tmte depois que tiver o se

pela lei
,provado pela Justiça Oeitoral-
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Votar na urna eetVãfl é.5 

imP' fácil, rpid0 e, o mais impOrtantes seguro. Num
	° numero,
tecad0, que parece

ode um telefone, voCê vaidgtar° numero do seu candidato Meta vaimostrar a foto, o cargo, 

escOt
0 nome e o 

Partido do candidato	0.

Confira todos OS 

dados. Se estiver tudo certo, aperte a tecla verde
repetido para todos os cargos.

Esse procedimento deve ser rep 

Se não 
aparecerem na teta odad05 do

 candidato escOl0, aperte a tecla laranja

CORRIGE e repita o voto-

erte a tecla BRANCO e, 
em segui a tecla verde

Para votar em branco ap 
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P urna não é um comPt0r comum
. Ela nau pu '.* eetrôt

de que ninguém vai saber em quem otê 
vOtOU. P 

umaé tota

o eleitor na hora de votar.

Fia trouxe ,ais 
5 e faCitid3 para

•	 gUraflÇa e na apuraÇ0.

Garantiu rapidez	
MOtOS.

•	'	de fraude na contagem	
de \IoCe tema certeza

• EliminoU os ris	 -	
cprld em reinVioláveL





• Lembre de levar oseu 
título de eleitor e a sua carteira de identd3i

ou um documento Oficia	 informe-se
de identidadecom foto.

• Se não souber onde está 
localiza a sua seção eleitoral,nforme5e em qualquer

Cartório
 Eleitoral ou aceSse a pátina do RE na intemet

• Você pode votar das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde.

• parafacilitar 3 
suavotação, leve com v0cê, já anotados em um pape,05números

de seus candidatos.
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• a 3g%O
meÇã de pessoas em quatqUettu público ou aberto ao púb1C0i

de votaçào, por-ando cami e
nos locais,	

Ss bonés ou bandeiras
Préltáda

com propaganda de candidatos oupartidos.

• probd8 a djstbÇ° de qual
qU 

espécie de propagandaeteitOi incluindo

os Chamados safltflh0
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• Se OC 
tem mais de t8 e menos de 70 

anos, tembree de que o seu voto é obto.

• Se nod da eleiÇQ VOC estiver fora
da cidade onde vota, procure a Seç0 Eleiio, apresentando

mais próXimas

entregue formUl0 de uSt

 cativa devidamente preec0 ao Mesár00 seu

t
ítulo de eleitor ou um documento de identida com foto.

• Lembre semo número do 	ÍWIO VOCê flaO 
poderá se ,ustlflca

• O formU io deUS Cat%V será
distribuído graWime0te OS locais divulgados pela imprensa,

nos Cartó0S Eleit0r5 ou atraVés da 
págfla 

doTR na intemet*tm0vb

• Se.você estiver no Brasil no dia da eleição,m as r& puder
 sua

puder se 1ustifiC, terão prazo de 60 dias

para comparecer ao Cartód0 Eleito ral e apresenta-
justificativa.

.0 eleitor que estiver no exterior no dia da eleiçãO terá o prazo de 30 dias após a sua volta ao
para se st%ftCar perante qualquer Cartório Ete%t0T31 apresentando o pasSaP0 passagem

U equivalente.



•	e jO votar nem )u"	-	 cargo nos"
Ném dmSO,S	 ou tomar posse em qualquer

e em qualquer COflCUO pubtic0
.nscree 	úb%ICO.-públicos- at, caso se'a sen Idorp	a federal, esta
.Recebet5 noncOflêfl pública 

OU a ceras do governo.
• i arde C0	 õesf''	 o

clbterempréstim	 de	nftcal OU f 
c311zad0 pelo goverfl

1

cuidado- se você	
f%jer 1igo,poderáPa



AS DEZ RE6RAS DE 0URO 00 80M ELEfl

1- tãO deixe de votar.
2Vote de acordo com ..

Sua Opinião. utur0,0 futuro da sua fam' '

3 Saiba que seu vOt°	
mudar seu

 sua comunidade
itia4 Discuta sempre com a sua fam, com seus amigos e com seus

 legas

ó da s
BtOS	 em troca de promessas

de trabalho as proPoSt dos cand
5 Nufl negflcte Seu voto, sua con5C1êta e seu futuro

Vote sempre nas
methotes propostas e idéias

? Procure conhecer as verdad aS intenÇões dos candttOS

8 - Ho vote
	pelas pesquisas.

g 

O voto é um direito seu de escolherquem voce deseja paragovernar sua cidade

0seU Estado mio seu Pats,
1.0 - Esteia sempre em dia co a Justiça Eteit0



A ELE%1OL
os	

DA	
á ima0	

pessoas são necess

ra% é mu''	. . distribuídas por tO 
	é

.j st'ça	 eleitorats	 E es for
ço

se reo papel lhar naS milhareS de seç es	 cisa de um ef ço e 
tantO.

Esses 
cidad

ãos,
para traba	 a justiÇ3 Eleitora'	em verdadeiras autoridades-cOflO5

	

ra que	 amas eleições,	 sformamse	leitores nas se	se ãOsáveis por receber ospor isso. pa	que, no dia das eleiçõ
es,

pelos Mesã~ eleitores	sO eleitoral, são respon ~5 de v	 to do voto

importantes no proces	~01	 s^

titulOs eleitorais
eleitorat do iníc

io ao fim da otaÇã0i
ambiente de vOtÇ Se não fosse

e a ,,da no ara	 ..ssbilidade,
-'	da eleitor	 mu	 S,ade	eleições no DI	 geralmente se de_ta'	4inas Gerai

 0£4101'Il empoderia ha	
m re convoca(os pela Justia	04, a	ofereç3m para trabalhar

Os Mesén°5 são 	para lidar COfl,0	0guiO que muitos e
leitores

hones1d0 e	esoVoluntáflbP	 democraciaatravés do proleto 
• da eleiÇãO.	 AãOS que trabalha para a

Mesários no	 .ndec1d	 tnos%tedO
como

	

	 fazer parte desse grui— reverSe pela lnte1T	cê vai encontrar

quiser 
ser um es oVelunta seu bairro pertence ou irl:C t4esá0b0t%O vo

InQue

deve	
C 60om1 cnhec osit:e	3lam esse trabalho

roetO e depoim0Itos d p
essoasque

sobre op
- 1



CARTILHA VOTE CONSCIENTE- 4 edição

Idealização: Coordenadoria de Comunicçao Social TR[ . MG	l)iritoria do Loinuiuc;cao Irstitucional ALMG
Colaboração: Secretaria Judiciária do TRE-MG
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