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JOVEM ELEITOR:
o voto facultativo que importa





















1928:Primeira 
mulher eleita pelo 

voto popular.

1932:Conquista do 
voto feminino

1933: Primeira 
mulher eleita 

deputada federal

1946: Voto 
feminino passa a 
ser obrigatório 

também

1979: Primeira 
mulher a ocupar 
vaga no Senado

1994: Primeira 
mulher eleita 

governadora de 
estado

1997: Lei 9.504 e as 
cotas para 

mulheres nas 
eleições

2010: Primeira 
mulher eleita 
Presidente da 

República



Você sabe como funciona a separação 
dos poderes no Brasil e o que faz cada 
candidato depois de eleito?



PODER LEGISLATIVO:
quem faz as leis

Deputados federais

Senadores

Deputados Estaduais

Vereadores

CONGRESSO
NACIONAL

ASSEMBLEIAS 
LEGISLATIVAS

CÂMARA
MUNICIPAL



PODER EXECUTIVO:
quem executa as leis

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

GOVERNADORES DE ESTADOS

PREFEITOS MUNICIPAIS



PODER JUDICIÁRIO:
quem julga

No Brasil, para garantir a
independência nos julgamentos, os
juízes e membros dos tribunais
não são eleitos pelo povo e
possuem mandato vitalício.





Aliás, você sabe a diferença entre 
eles?

FORMAS DE 
GOVERNO

MONARQUIA

REPÚBLICA

SISTEMAS DE 
GOVERNO

PRESIDENCIALISMO

PARLAMENTARISMO

REGIMES DE 
GOVERNO

DEMOCRACIA

DITADURA



Afinal, as urnas eletrônicas são 
mesmo seguras?

➢ Possui software desenvolvido 
exclusivamente pelo TSE

➢ Todos os anos hackers são 
convidados para tentarem invadir os 
sistemas das urnas: até hoje ninguém 
conseguiu.

➢ Possibilita o resultado das eleições 
poucas horas depois do 
encerramento.

➢ É absolutamente auditável e permite 
recontagem, se for necessário. BARRADA

➢ As urnas de lona foram usadas integralmente 
até as eleições de 1994, e, atualmente, somente 
é utilizada em caso de emergência

➢ A votação por cédula conduzia a apuração ao 
longo da semana da eleição, chegando a durar 
até mesmo meses

➢ O número de fraudes era incontável: eleitor 
fósforo, voto formiga, urnas grávidas, sem 
contar nas denúncias durante a apuração.



RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO:
ainda mais segurança para a democracia



AGORA É COM VOCÊS

PREENCHER COM AS ATIVIDADES A 
SEREM REALIZADAS



Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

ze-173@tre-ba.gov.br

(77) 3698-1268


