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Política: assunto maiúsculo e primordial. Também pode ser

sinônimo de prazer, praça, reunião, asseriibléia; de converso

sobre os assuntos da tribo, das muitas tribos, com suas cores e

idéias, seus sentimentos e interesses, fios da trama complexa

que chamamos de sociedade. A política é o palco de atuação

de quem faz a História: você, eu, nós, tão diferentes no jeito de

ser, tão iguais no desejo de felicidade.

A política é a expressão do vida social organizada, coerente

(ço

	
co m valores fundamentais,

a convivência

possível e agradável. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa

humana, trabalho e livre iniciativa, pluralismo. Ou em palavras

mais cotidianas e informais: o direito de andar de cabeça

erguida, respeitado como cidadão e trabalhador, como pessoa

que tem sonhos a cumprir e um lugar só seu no mosaico do

mundo.Política não é para ser trotada coma profissão nem

muito menos como marocutoia. Deve ser o prato do dia, simples

e de sustança, saboroso ou intragável conforme os ingredientes,

a mão do cozinheiro, seu compromisso com abocado povo.

O kit cidadania é colher de pau para você ajudara mexer o

caldeirão da política. É uma ferramenta singelo de trabalho,

pacientemente criada por equipe multidiscipliriar envolvida há

vários anos com o Programa de Educação para a Cidadania da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Nesse programa, desenvolvem-se serviços e produtos para

espalhar irrestrítomente o conhecimento sobre democracia,

representação, funções estatais, organização popular, entre

outros assuntos. 1 Mas o objetivo prioritário do programa é

expandira consciência de que política é um dado da realidade e

os seus efeitos se fazem sentir no dia-o-dia das pessoas. Por isso,

sua escola não pode ficar de fora; tem que se fazer presente,

tem que participar.

Minas Gerais. Assembléia Leslativa. Escola do
M663í	Legislativo.

Fichário (te educação pala cidadania. Belo Horitontc,
2006.
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começo de papo
A lei do mais forte é o lei dos selvas. Entre
homens civilizados, há outras leis,
baseadas em critérios racionais e não na
força física.

tinha pátria é minha
L~^

minha pátria é minha lei
constituição

democracia

Todo país tem leis próprios, de acordo com
a história e o moral de seu povo. As mais
importantes costumam estar reunidas
num documento chamado Constituição.

A Constituição é considerada a ferramenta
nnis importante para quem quer construir
uni Brasil diferente, mais justo, solidário e
desenvolvido e é o última palavra em
matéria de direitos e deveres

A Constituição é o resultado de discussões
e acordos sociais numa determinada
época. rogo, é natural e necessário que
sofra modificações com o tempo.

A mudança de uma regra específica
presente na Constituição Federal ocorre
por meio de proposta de emenda à
Constituição, o ser discutida e aprovada no
Congresso Nacional (formado pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal)

Se a sociedade quer uma reforma que
altere aspectos fundamentais do texto, o
saído mais indicada pode ser a convocação
de uma nova Assembléia Constituinte para
o elaboração de uma nova Constituição.

1I
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fique por dentro

A Constituição brasileira define os nossos

direitos e os garantias fundamentais

perante o Estado e a sociedade.

Vamos primeiro aos direitos individuais:

Vida, igualdade, informação, privacidade,
liberdade de expressão, propriedade,

entre outros.
Há também na Constituição os direitos

sociais: educação, saúde, trabalho,

proteção à maternidade e à infância,

lazer, segurança, previdência social,

assistência aos desamparados.

A Constituição trata, ainda, das regras

básicos da economia e de outro assunto

muito importante, que é o forma como o

Estado se organizo.

Estado, aqui, significo uma organização

criada pela própria sociedade, com muitos
normas e instituições que realizam tarefas

de interesse de todos. É o

Estado que dá vida ao

poder público. E o que

é o poder público? É o poder do povo,

a vontade popular que resulto do

soma dos vontades de todos os
cidadãos e se concretiza pela atuação

dos governantes e dos

servidores públicos.

direito e privilégio

lei é comigo mesmo	3
poder legislativo

vim, vi e votei	 4
representação e voto

meios de comunicação

público, privado e o orçamentoohlde 
está o dinheiro?	7

organização do estado0
es tad o 01110S nós	8



violando
O Brasil já teve oito Constituições. A primeira,

escrita no tempo do Império, em 1824, exigia
renda mínima para votar e ser votado.

A de 1891, já na República, proibia o voto dos
analfabetos. Foi pela Constituição de 1934 que as

mulheres puderam votar pela 1 vez. Em 1937,

1967 e 1969, as Constituições foram outorgadas,
isto é, impostas, como a de 1824.

A Constituição de 1946 devolveu o democracia ao
Brasil, após um período autoritário, chamado de

Estado Novo.

Mas somente a Constituição de 1988 retornou o

direito de voto ao analfabeto e o estendeu aos
iovens entre 16 e 18 anos.

para saber mais

mão na massa

Há artigos ou trechos da Constituição

Estadual que precisam ser modificados?

Falta nela algum direito ou dever

importante?

Discuta o assunto na escola ou com

pessoas e lideranças do seu bairro. Se

estiver de acordo, o grupo pode procurar

um deputado estadual, a fim de

apresentar a idéia e pedir que ela

se la transformada numa proposta de

emenda à Constituição.

Para que ela seja discutida e votada na

Assembléia, é necessário o apoio de um

terço dos deputados.

• Cartilha "Educação para a Cidadania" da Assembléia: www.almg.gov.br/cedis  - módulo verde
• Constituição Federal e Constituição do Estado de Minas Gerais - disponíveis em livrarias,
bibliotecas públicos e no site do Assembléia Leqislotivo www.nlmq.qnv br

sabe com quem está
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fique por dentro

Seu pai trabalha duro, nave, dez, doze horas por dia.

Se chega atrasado, sofre desconto. Mas um colega

dele chega todo dia com, no mínimo, meia hora de

atraso. E no final do mês, o salário dele lá lá,

inteirinho. lá direito? Não lá. Então, que tal aprender

a separar direito de privilégio?

Direito é prato limpo, preto no bronco. É fruto da lei

elaborada pelos representantes do povo. É para	Nossos representantes rio Poder Legisloiivo

todos, garantida a igualdade constitucional entre os	podem expressar suas idéias e opiniões e

cidadãos.	
votar sem sofrer punição por isso.

Privilégio é diferente de direito. Varia conforme o

cara, o carro, a filiação, a classe social. E pego o

gente de surpresa, dando uma sensação de injustiça,

de coisa errada.

Privilégio é regalia: algo que uns têm e outros não.

Os representantes dos trabalhadores nos
sindicatos têm garantias parecidas corri as
dos parlamentares. Eles não podem ser
demitidos enquanto estiverem a serviço dos
sindicatos, o que evita perseguição.

As microempresas são isentas de pagar
alguns impostos. Será que é privilégio? Se
a gente pensar que assim o Estado protege
os mais fracos economicamente,
incentivando o desenvolvimento nacional e
a criação de empregos, a coisa mudo de
figura. Sobretudo se isso é feito por meio de
lei, pública e transparente.

Às vezes, uma lei cria condições para se
obter um direito. 0k, mas se isso valer para
toda o mundo sem que a lei queira
beneficiar ou prejudicarAou B.

A imunidade parlamentar, assim corno a
sindical, é um bom exemplo desse tipo de
direito condicionado.

Não significa que possam fazer o que
quiserem ou descumprir o lei.

Tais garantias estão relocioriodos corri o suo
atuação como parlamentares, com a tarefa
de representar livremente quem os elegeu.



omente, quando o Brasil ainda não era uma República, nos tempos do

o, era precisa ter uma determinada rendo para ser candidato a senador

pulado e até para votar. Era o chamado voto censitório, garantido pela

tuiçõo de 1824. Esse privilégio não existe mais.

94—Podem ser eleitores, e votar na eleição dos Deputados, Senadores e

bros dos Conselhos de província, todos os que podem votar na

rnbléia Paroquial. Excetuam-se:
e não tiverem de renda líquido anual duzentos mil réis por bens de

indústria, comércio ou emprego

rtos
devassa".

no na massa
o uma escola público nega vaga para

ia criança na faixa de 7 a 14 anos, a

eudicado deve:

icaminhar denúncia escrita ao órgão

sponsável (Secretaria da Educação do

unicípio, se a escola for da Prefeitura.

elegacia ou Superintendência de

sino, se o escola for do Estado)

be não adiantar, procure o Conselho

Tutelar ou o Conselho de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente. Se

o seu município tiver uma coardenadoria

ou um serviço de proteção aos direitos

humanas, eles também poderão ajudar.

Outro saída é procurar o Ministério

Púbico, para que o Justiça entre no coso.

começo de papo

As leis afetam a vida da gente. Por meio delas,
criam-se direitos e deveres e limites para as ações
do governo e dos cidadãos. Por isso, os membros
do Poder Legislativo, sejam senadores,
deputados federais e estaduais ou vereadores,
são eleitos pelo povo como seus representantes.

O Parlamento é o lugar do pluralismo, da
discussão de interesses diversos e da busca do
melhor consenso possível. Durante o processo de
votação dos leis, os parlamentares sofrem
legítima pressão de grupos sociais com interesses
diversos.

A Assembléia Legislativa é formada por
deputados eleitos para um período de quatro
anos, com as tarefas principais de fazer leis e de
fiscalizaras atos do Governo Estadual.

As reuniões da Assembléia acontecem durante o
período chamado sessão legislativa ordinário,
dei de fevereiro a 18 de julho edo 1 °de agosto
a 20 de dezembro.

ue por dentro

parrhe o passo-o	so da tramitação de um

1 —Aprefoção em Plenário do projeto.
2 - Estudo do projeto por comissões parlamentares,

para ver, por exemplo, se é de interesse do povo, se
não contraria ou repete uma lei já existente, se ele
obedece às leis superiores (a Lei Orgânica do
Município, a Constituição Estadual ou a Constituição
Federal), se há dinheiro suficiente para tornar eficaz
a futuro lei.

3 - Votação do projeto em Plenário. Esse é o momento
em que o deputada ou um grupo de deputados
apresenta sugestões de mudanças ao projeto.

4 - O projeto volta às comissões parlamentares para
estudo das mudanças propostas.

5—Nova votação em Plenário.
6— Depois, é levado ao governador, que pode sancionar

ou vetar o projeto de lei após analisá-lo. Ou seja, ele
pode dizer SIM ou NAO.

7—No caso da sanção, fim de papo. Ele vai virar lei.
8 - Já o veto pode ser total ou parcial, podendo ser
aceito ou rejeitado pelo Legislativo.

Como você vê, há uma espécie de controle de qualidade
da lei: um Poder controla o trabalho do outro.
Depois de todo esse processo, a lei ainda deve ser
publicada em jornal oficial, para que o povo possa
conhecê-la e respeitá-la.

Há ainda o Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
formada por membros do Legislativo (vereadores,
deputados ou senadores) e com poderes de investigação
iguais aos das autoridades judiciais.

Suas conclusões são encaminhadas, se houver sinais de
crime, ao Ministério Público, para que ele tome
providências na Justiça.

para saber mais

• Cartilha "Educação para a Cidadania" da Assembléia:	 - módulo amarelo
• Declaração Universal dos Direitos Humanos:	 - módulo omorelo/nula3/vinjnndo
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II Além dessas exigências, há outros próprias de cada cargo. Idade mínima, por
exemplo:
Para vereador— 18 anos
Para deputado e prefeito— 21 anos
Pura governador— 30 anos
Para senador e presidente da república— 35 anos

mão na massa

A Constituição Federal de 1988 criou o direito de cidadãos

apresentarem projeto de lei ao Poder Legislativo. Para isso, é

preciso:

• Elaborar o projeto de acordo com o assunto desejado.

• Colher assinaturas de um número mínimo de pessoas

determinado pelo Constituição.

vim, vie

VG)

começo de papo

Q	Alguém vira prefeito, governador, presidente, vereador, deputado ou senador
de uma hora para outra? Claro que não. Isso não acontece num passe de
mágica. Há um caminho longo e difícil o percorrer: o dos eleições. É preciso
conquistar a confiança popular, mostrando competência, seriedade e
compromisso com os interesses coletivos.

Será que qualquer cidadão pode se candidatara esses corgos? A Constituição
- da República diz: para ser prefeito, governador ou presidente, é preciso ser

brasileiro, filiado a um partido político, ter título de eleitor e domicílio eleitoral
no local em que se disputa o cargo e não haver perdido, por uns tempos ou
definitivamente, os direitos políticos de votar e ser votado.

viajando

"Poro os amigos, tudo. Paro os

inimigos, a lei, se possível! " [Arthur
Bernordes, presidente do República

(1922/26)].

"Quando não existem leis, o que
manda não é mais que um tirano, eos

que obedecem não são outras coisas

que escravos." (Adolphe Franck).

"Sejamos escravos do lei paro
que possamos ser livres"

(Cícero, De legibus, II

No Brasil, senadores

cumprem mandato de oito

anos; deputados e

vereadores, mandato de

quatro. lá o presidente do

República, governadores e

prefeitos - chefes do Poder

Executivo - têm quatro anos

para realizarem seus planos

de governo. Nesse período,

cabe ao eleitor repensar

escolhas e refazê-las na

eleição seguinte.

o

IS)
A lista de assinaturas deve ser organizada por uma entidade

associativa legalmente constituída.

• Em 2003, a Assembléia de Minas criou a Comissão de

Participação Popular, também com o objetivo de receber

propostas de ações legislativas de origem do povo.

para saber mais
• Cartilha "Educação para a Cidadania"-. ..	 - módulo azul
• Para saber a composição da Assembléia, acompanhar o trabalho dos deputados e conhecer o resultado
dos últimas eleições, visite a página da Assembléia............c'ri:o.,: ou acompanhe as notícias divulgadas
pelos meios de comunicação de sua comunidade.

fique por dentro

A eleição dos representantes políticos é um dos acontecimentos
mais importantes da democracia. Por isso, existe o sistema
eleitoral, que é o conjunto de regras para a escolha dos governantes.
No Brasil, ganha as eleições para chefe do Executivo o candidato
que obtiver maior número de votos. Isso pode ser em um ou dois
turnos.
O número de vereadores eleitos depende do população do
município; o de deputados estaduais e federais depende da
população dos Estados. Já o número de senadores é fixo: são três
para cada Estado e para o Distrito Federal.



para saber mais
• Cartilha "Educação paro o Cidadania" da Assembléia: www.olmg.gov.br/cedis
- módulo vermelho
• Senado Federal: www.senado.gov.br
• Câmara dos Deputados: www.camora.gov.br
• Câmara Municipal de Belo Horizonte: www.camarabelolroíizonte.mg.gov.br
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viajando

Embora seja impossível reunir os brasileiros numa grande
assembléia, dando a cada um o direito de opinar sobre esse ou
aquele problema nacional, a Constituição prevê o participação
direta dos eleitores na discussão de temos importantes da
política, por meio de consultas populares em que todos podem
votar.

No final do século XIX, a escravidão retirava do maioria do
sociedade brasileira os mais elementares direitos. As
mulheres, mais da metade da população, só puderam votar
em 1933. Foi pela Constituição de 1988 que se permitiu o
voto aos analfabetos e aos jovens de 16 anos.

ffl

A propagando eleitoral faz porte do disputo
pelo seu voto. Os candidatos tentam
convencê-lo de que serão bons
representantes no Legislativo ou no
Executivo. Vale a pena ouvi-los e conversor
sobre eles para decidir quem será o seu
representante.

A Constituição brasileiro garante o voto
direto, secreto e universal. Votamos sem
precisar dizer em quem. Na votação,
ninguém pode nos pressionar.
Ainda assim, muita gente deixo de votar,
anulo ou voto em branco. E sintoma de que
a sociedade não está se sentindo bem
representado. Por que será que isso
acontece?

mão na massa

Antes do voto
A primeira providência para tirar o
título de eleitor é procurar o
Cartório Eleitoral de sua cidade e
ficar sabendo do documentação
necessária poro fazer o título.
Lembre-se: com 16 anos você já
pode ser eleitor.

Depois do voto
Não basto votar. É preciso lembrar
em quem você votou e
acompanhar a atuação dos
representantes.
Mande carta, e-mail ou telefone
poro a prefeito, deputado
estadual e/ou federal de sua
região, elogiando, atacando ou
cobrando atitudes suas.
Participe da vida política e apóie
projetos de lei de iniciativa
popular com os quais esteja de
acordo.

o poder nas mãos de

t(3 J (3S
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começo de papo

Democracia: palavra da modo. Forma de governo do
maioria dos países. Um ieito de ser na vida em
sociedade.

Democracia e isto. discussão, liberdade de opinião,
busca de acordo e respeito à vontade do maioria. E
também igualdade de oportunidades, convivência com
as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim,
aceitação das regras do jogo.

Mas direito e dever são como o dia e o noite: um não
existe sem o outro. Uma lei, por exemplo, é feita para
todos, e é nosso dever cumpri-la. Preservar o
patrimônio público, pagar impostos, submetermo-nos
a concurso paro ocupar cargo público, acatar as
decisões da Justiça, respeitar as autoridades, os
instituições, o trabalho dos fiscais e dos agentes de
segurança, as filas, os sinais de trânsito, os horários de
silêncio são deveres democráticos.

No Brasil, muita coisa ainda não combina com
democracia. Corrupção, privilégios, fraudes,
impunidade, falta de informação em órgãos públicos,
manipulação de dados, violência policial, desrespeito
aos direitos humanos. Sintomas típicos do histórico
autoritarismo brasileiro.

É preciso que os "mandões" aprendam que, numa
sociedade democrática, acima da vontade individual
está a vontade coletiva, e a vontade coletiva se
expressa nas leis. Essa é uma das regras básicas do
jogo democrático.

Nas pequenas comunidades, qualquer assunto polêmico pode ser resolvido pelo voto, de modo rápido e seguro, respeitando-se a
vontade da maioria e as opiniões divergentes.

Impossível fazer isso em um Estado, em um país...

Por isso, surgiu a democracia indireto ou representativa: vereador, prefeito, deputado estadual e federal, senador, governadora
presidente do República são escolhidos para defender nossos pontos de vista

Num regime democrático, o vontade da maioria prevalece, mas convive com o opinião das minorias. Elas têm todo o direito de
lutar por seus princípios e interesses, de se organizar, de se fortalecera de fazer alianças.
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Com a evolução tecnológica, os meios de comunicação
cumprem tarefa cada vez mais importante.

Graças aos meios de comunicação, o problema de saúde
pública de uma pequena comunidade pode ganhar
repercussão nacional, merecendo análise de
especialistas e providências das autoridades.

Podemos saber o que se passa em outras comunidades e
entender que os fenômenos econômicos ou climáticos
vividos aqui freqüentemente têm causas globais.

Além disso, rádio, TV, revistas e jornais mostram-nos
opiniões e atitudes dos homens do governo e da
oposição, permitindo comparar estilo, preparo e caráter.

n
o
o
LU
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Epara saber mais
• Cartilha "Educação para o Cidadania" da Assembléia: www.almg.gov.br/cedis  - módulo verde
• "O Cidadão de Papel", do jornalista paulista Gilberto Dimenstein - Ed. Ático - Trata de democracia, direitos humanos
e cidadania no Brasil

"O Sal da Terra", música dos compositores mineiros Belo Guedes e Ronaldo Bastos

Podemos dizer ainda que os meios de comunicação no Brasij vêm
cumprindo o papel importantíssimo de fiscalizar os atividades do
governo, atitude que deveria ser de toda a sociedade.

viajando

Democracia é uma palavra de origem grego
que significa "governo do povo". Na Grécia

antiga, nas chamadas cidades-estado,
como Atenas, as decisões de interesse

coletivo eram tomados em praça público
pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas

mais sábias, mais instruídas ou influentes
discursavam, expondo suas idéias_
tentando convencer os ouvintes. Ao final,
pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam

sobre leis, comportamentos e medidas
referentes à cidade e a seus habitantes.

Mas nem todos eram considerados
cidadãos e isso excluía dos decisões
políticos vários grupos sociais como as
mulheres aos escravos.

Durante muito tempo, a idéia de
democracia ficou praticamente
abandonada. Não interessava a reis,

imperadores e nobres um governo que
representasse a vontade do povo,
distribuindo o poder e o riqueza com os
pobres, os escravos, os analfabetos, as
camadas da população consideradas
inferiores.

Um marco histórico paro a retomado dos
ideais democráticos gregos foi a Revolução

Francesa, de 1789, que consagrou os
princípios de "liberdade, igualdade e
fraternidade."

nôo enguia

fique por dentro
mão na massa

Para resolver um conflito de forma democrática:
• Não vale intimidar ou ameaçar uma pessoa que pensa diferente,

para que ela mude de idéia;
• Não vale prometer alguma coisa em troca para que as pessoas

concordem com nossas propostas;
• Não adianta torcer o nariz e dizer que o outro - o que penso

diferente - é burro e não entende nada do assunto que está sendo
tratado;

• Não adianto tentar ignoraras diferenças de opinião.

A saída é encarar de frente o conflito e tentar os seguintes
passos:
• Reunir todas as pessoas envolvidos poro discutir o problema;
• Escolher alguém poro coordenara discussão;
• Criar um ambiente em que todos se sintam à vontade paro falar o

que pensam;
• Assegurara lodoso direito de falar;
• Organizar, relacionaras propostas e colocá-las em votação. Uma vez

decidido qual é a melhor proposta, lutar paro que ela seja acatada
por todos.

começo de papo
Cinqüenta anos atrás, a maioria dos brasileiros vivia no
campo. A notícia chegava no lombo dos cavalos, ou de
lardineiro, dias, meses depois do ocorrido.

Como quase ninguém sabia ler, era fácil enganar o povo,
dizendo que tinha acontecido isso ou aquilo, desse ou
daquele jeito, sem ninguém pra desmentir.LIII

	 por

A imprensa é formada por diversos entidades públicas e privadas.
Isso garante, até certo ponto, que as tendências, os idéias e os
preconceitos de uns se confrontem com os dos outros, estimulando
o desenvolvimento de uma sociedade pluralista, aberta e pensante.

Cada meio de comunicação tem suas características. E segue, é
claro, os interesses de seus donos.

Por isso, é preciso estar atento ao maior número possível de fontes
de informação, em vez de acreditar em um só jornal, rádio,
televisão ou instituto de pesquisa.

Nada de seguir apenas uma opinião. O negócio é arejar a cabeça,
escutando os vários lados envolvidos em um debate, comparando
as diversas formas de dor a mesma notícia, para só então tomar
partido.

A TV e a rádio são rápidas, facilitam o vida de quem não sabe ler e
podem ser vistos e ouvidas por muitas pessoas ao mesmo tempo,
como formo de diversão, dando margem à troco de idéias entre os
que compartilharam o informação.

O jornal, por outro lodo, exige mais esforço, mas em compensação
dá tempo poro que o gente pense sobre as notícias, e paro que as
pessoas entrevistadas, os políticos e os jornalistas expliquem com
calma a sua visão das coisas.
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Para que os meios de comunicação prestem bons serviços à sociedade é preciso

liberdade.

Durante a ditadura militar, que durou de 19640 1985, os meios de

comunicação estiveram sujeitos a censura. Paro que alguma coisa fosse

publicada, era preciso que antes passasse pelo exame de pessoas com

autoridade para proibir, em nome do Estado, o que violasse a então chamado

"segurança nacional". Com isso, todas as idéias e fatos que pudessem

prejudicar a imagem do governo militar eram impedidos de circular.

1

para saber mais

• Cartilha "Educação poro o Cidadania" da Assembléia:
- módulo amarelo
• Manual do Telespectador Insatisfeito: Wogeer Bezerro
- Editora Summus
• "Notícias do Brasil", dos compositores IAílton Nascimento e Fernando Bront
- trata da porção Brasil esquecida pela mídio

mão na massa

Preste atenção no jornal que você lê ou
na cobertura que cada TV ou rádio dá
aos candidatos. Procure saber de que
partido é o político e o governo criticado
ou elogiado. Fique atento, bem antes
das eleições, para ver se o canal a que
você assiste não está dando colher de
chá para um determinado candidato.

Muitas vezes é isto que acontece: o
candidato vai sendo "fabricado" aos
poucos junto á opinião pública, com
notícias que só falam bem dele e
mostram suas obras e idéias, sem dar o
mnesnio espaço o seus opositores.

Por outro lado, pelo processo atual,
observamos que cada candidato tem um
tempo mínimo de propaganda e dá um
recado que não diz muita coisa. Muitas
vezes, preocupo-se mais com imagem e
voz do que com conteúdo do sua
mensagem.

É hora de o eleitor perceber que tem de ir
aliás de outras informações sobre o
político, para poder julgá-lo melhor, sem
emborcar na onda do beleza, simpatia ou
temo.

=

começo de papo
Vivemos em sociedade e por isso nossos interesses podem ser individuais ou coletivos.

Há questões de ordem privada - como a escolha da cor interna de sua casa - e há questões
de ordem pública, como o tratamento da água. Assim, temos problemas que são pessoais e
outros que devem ser resolvidos coletivamente.

O Estado foi criado com o objetivo de encontrar soluções para os problemas que vão além da
vida pessoal. Ou seja, para dar conta, por exemplo, de cuidar da saúde, do educação e do
segurança de todos.

Os assuntos de Estado não podem ser tratados como algo de natureza privada. O património
do Estado, por exemplo, não pode ser utilizado pelos governantes como se fosse coisa suo,
quando no verdade pertence o todos nós, cidadãos.

No Brasil, infelizmente, é comum vera interesse da coletividade sendo tratado como coisa
privada, com graves prejuízos para a população. Falta maior transparência nos gostos
governamentais, apesar das exigências legais e dos avanços já alcançados.

Em países de cultura política avançada, isso é pouco freqüente. No Inglaterra, por exemplo,
as contas do Estado são completamente abertas ao povo, disponíveis até no internet.

É importante que seja assim, pois quando um governante emprega mal o dinheiro público é
como se o próprio povo estivesse fazendo dívidas e assumindo compromissos. No final,
quem paga a conta é o cidadão (contribuinte).

fique por dentro
No Brasil, o presidente do República é obrigado a enviar
um plano anual de suas atividades, soba forma de projeto
de lei, paro discussão e aprovação pelo Congresso
Nacional - quer dizer, pelos deputados federais e
senadores.

Esse plano anual informa o que o presidente pretende
fazer no ano seguinte, quanta vai gastar para realizar tais
objetivos e se vai fazer alguma dívida para pagar parte
das despesas.

A aprovação do Orçamento envolve muito debate e um
intenso jogo de pressões e interesses. E que o dinheiro não
dá para cobrir todas as necessidades da população. E cada
região, cada grupo de interesses, quer que suas
prioridades sejam atendidas.

Poro que objetivos particulares de indivíduos e de empresas
não prevaleçam sobre o interesse público, é fundamental que a sociedade organizado
participe da discussão e busque influir na forma de aplicaras recursos públicos.
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"A política é um processo através do qual interesses são
transformados em objetivos e os objetivos são conduzidos
à formulação e tomada de decisões efetivas."
João Ubaldo Ribeiro - Escritor baiano, membro da
Academia Brasileira de Letras

começo de papo

Nosso país é organizado como República Federativa do Brasil, formado pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal.
Três são os poderes do Estado Brasileiro - Executivo, Legislativo e
Judiciário, que devem atuar com independência e harmonia.

Os membros do Legislativo, do Executivo e do judiciário falam e decidem
pelo Estado. Só fazem isso porque têm autoridade paro tanto, baseada na
vontade popular.

•	Cabe à União fazer leis e executor tarefas que
interessam ao País como um todo.

• Os Estados tratam de assuntos de interesse regional.
Ex: organização interna e estrutura administrativa;
programas de desenvolvimento regional; segurança
pública (atuação dos Polícias Civil e Militar);
gerenciamento do transporte intermunicipal de
passageiros, etc.

•	Os Municípios têm competência exclusivo sobre
assuntos de interesse local, como sua estrL
administrativa; a instituição e cobrança de tribu
eles reservados; a ordenação do trânsito dent
cidade; o estabelecimento de normas paro o usc
ocupação do solo (envolvendo loteame
construções, compro e venda de
organização e extinção de distritos

E saúde, educação, meio ambiente

Essas áreas, por sua importância e
foram entregues o openos uc sisrs L!nrof'
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Federação , mas a todosmo na massa

Todo cidadão também pode e deve acompanhar os programas e projetos do
governo federal. E também do governo do Estado edo prefeitura de seu município.
E, ao descobrir qualquer irregularidade, desperdício ou desvio no uso de dinheiro
público, deve denunciar o fato ao Tribunal de Contos, ao Ministério Público e até
mesmo à imprensa, dependendo da gravidade do caso.

Quando você perceber um problema, na sua comunidade, que está afetando a vida
de todos:
• discuta com outros moradores o problema, suas causas e as alternativos de

solução;
• procure diretamente o setor responsável da prefeitura ou do governo do Estado

paro pedir providências;
• leve um abaixo-assinado ao prefeito e ao presidente do Câmara Municipal de suo

cidade reivindicando o solução do problema;
• reivindique a participação de representantes do suo comunidade na discussão

do Orçamento do seu município. Se isso já vier acontecendo, trabalhe no sentido
de que mais e mais pessoas participem desse processo.

para saber mais

Apenas os juízes não precisam das urnas. A Constituição deixou-os fpr5

disputas políticas para que seus julgamentos sejam imparciais, s'
para esse ou aquele lado, por paixão política ou interesse partida 

Nenhum poder é superior a outro. O Executivo
aparece mais porque tem um número maior de
funcionários, cuida das obras e dos serviços
públicos em geral, recolhe os impostas e realizo os
despesas.

O Legislativo tem funções muito importantes,
como discutir e votaras leis e fiscalizar o Executivo.
E é nele que se refletem os conflitos e divergências
de opinião do sociedade.

Se o Executivo ou o Legislativo descumprem a lei e
prejudicam alguém, entra em cena o Judiciário,
mandando os outros Poderes corrigirem seus erros.
Também compete a ele resolver os conflitos entre
os cidadãos e entre os cidadãos e o Estado.

• Cartilha "Educação para a Cidadania" do Assembléia: ','f,'i''J.ci'T1p.po''br,'cedis - módulo vermelbo
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O Estado surgiu no fim da Idade Média. E não foi

por acaso. O comércio precisava se desenvolver, e

os comerciantes queriam viajar paro longe em

busca de bons negócios e de mercadorias que não

existiam nas suas regiões. Era preciso garantir a

eles segurança, moeda estável, melhores

condições de transporte.

Para isso não bastava o esforço desse ou daquele

dono de terras e castelos. Tornava-se

fundamental dar mais poder aos reis para que

eles mantivessem, com o dinheiro de todos, os

serviços de interesse geral, ou seja, os serviços

públicos.

mão na massa

A maior parte dos problemas que a população enfrenta tem relação com serviços públicos básicos, de responsabilidade direta
do Poder Executivo. Mas existem outros órgãos e poderes que podem ser acionados. Exemplos:

Falta de atendimento na área de saúde	Os vereadores e deputados, que podem lutar por mais verbas para a saúde

Desvio de verbas em escola pública de	O Ministério Público e o Poder Legislativo,
ensino fundamental e médio	 a quem a população deve também encaminhar o denúncia

Aumento exagerado no valor do IPTU	O Poder Judiciário pode ser acionado, para dizer se a cobrança do imposto
está de acordo com a lei

Abusos de autoridades policiais	 O Poder Legislativo e a Defensoria Pública (órgão do Poder Judiciário)

para saber mais

• Eartilha "Educacão paio oC::::::::::1:::
• "O Inimigo": Millõr Fernandes - Fábulas Fabuiosas - trata de aspectos da convivência soc:
• "Brasil" - música do compositor Cazuza, trata das diversas "caras" do nosso país
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