
 CIDADANIA E A  
 
 

IMPORTÂNCIA DO VOTO 



 CIDADÃO  
= 

DIREITOS  
+  

DEVERES 

CIDADANIA 



CIDADANIA E DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 



DIREITOS 

à vida à saúde 

à liberdade ao respeito 

à dignidade 

à convivência 
familiar e 

comunitária 

à educação 

à cultura 

ao esporte 

ao lazer 
à profissionalização 

à proteção 
no trabalho 



DEVERES 

praticar os 
bons 

costumes 

participar da 
convivência 

familiar e 
comunitária 

cumprir regras 
e normas 

obedecer aos pais, 
familiares e 
professores 

respeitar todas as 
pessoas independente 
de raça, cor, gênero, 

religião ou classe 
social 

conhecer os 
valores da escola, 

da familia e da 
sociedade  

preservar os 
espaços públicos 

e o meio 
ambiente  procurar o conselho tutelar 

sempre que tiver dúvida sobre 
seus direitos e deveres  



IMPORTÂNCIA DO VOTO 

 
“Todo o poder emana  
do povo, que o exerce 

por meio de  
representantes  

eleitos (...)” 



A principal função dos 

nossos representantes 

eleitos é defender os 
interesses da sociedade. 



INTERESSES DA SOCIEDADE 

Transporte 

Ruas e Estradas 

Segurança 



PODERES DA REPÚBLICA 

DO BRASIL 

 

 

  
 

EXECUTIVO 
 

LEGISLATIVO 
 

JUDICIÁRIO 



REPRESENTANTES 
DO 

 PODER EXECUTIVO 

 
 Presidente da República 

 
 Governador do Estado 

 
 Prefeito Municipal 

 

 



REPRESENTANTES 
DO 

PODER LEGISLATIVO 

 
 Senadores 

 
 Deputados Federais 

 
 Deputados Estaduais 

 
 Vereadores 

 

 



 

 

REPRESENTANTES 

DO 

 PODER JUDICIÁRIO 

 

 Juízes e Desembargadores 

 



O Papel da Justiça Eleitoral 

•   Gerenciar o Cadastro Eleitoral 

•   Planejar, realizar e apurar as eleições 

•   Zelar pela segurança e transparência do processo 

eleitoral 



Você sabia??? 

No Brasil o voto 

é obrigatório 

Mas é facultativo para: 
o os analfabetos 

o os maiores de 70 anos 

o os maiores de 16 e menores de 18 anos 
 



E quem pode ser candidato? 

o Cidadão brasileiro 

o Quem tem inscrição regular no Cadastro Eleitoral 

o Alfabetizado 

o Quem está em pleno exercício dos direitos 

políticos 

o Filiado a partido político 

o Com idade mínima exigida 
 



Qual a idade mínima para ser candidato? 
 
 

• 18 anos: Vereador 

• 21 anos: Prefeito, Deputados 

Estadual e Federal 

• 30 anos: Governador 

• 35 anos: Presidente e Senador 



Como votar de forma livre e consciente? 

• Conhecer as propostas e  programas de governo 

• Informar-se sobre os candidatos 

• Votar de acordo com seus princípios e valores, 
pensando no melhor para a sociedade 

• Fiscalizar os mandatos dos eleitos 



O VOTO BRANCO E NULO 



Compra de Votos 

Qual o preço que se paga? 



CORRUPÇÃO 





Ferramentas de fiscalização 

• Portal da Transparência 
www.portaltransparencia.gov.br 

• ONG Transparência Brasil 
www.transparencia.org.br 

• Portal da Transparência do Senado 
www.senado.gov.br/transparencia 

• Portal Transparência da Câmara dos 
Deputados 
www2.camara.gov.br/transparencia 

• Lei da Ficha Limpa 
http://www.fichalimpa.org.br 



SE LIGA! 

Mude o seu jeito de ver o país.  

A sua opinião faz toda diferença. 



O ANALFABETO POLÍTICO 
                                                             BERTOLD BRECHT 

  

O pior analfabeto 

é o analfabeto político. 

Ele não ouve, não fala, 

nem participa dos acontecimentos políticos. 

Ele não sabe que o custo de vida, 

o preço do feijão, do peixe, da farinha, 

do aluguel, do sapato e do remédio 

dependem de 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, 

nasce 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. 

 

 

 



Tribunal Regional Eleitoral da Bahia  

Escola Judiciária Eleitoral  

 

 

eje@tre-ba.jus.br 

 

(71) 3373-7376 / 7445 / 7221 

 
Slides adaptados de materiais cedidos pelas EJE-PE e EJE-ES 
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