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Introdu~ao
No tempo do Imperio, se voce fosse negro, nao podia votar. Naquela epoca, os
negros eram escravos. Se fosse pobre, ainda que fosse branco, estaria na mesma
situa~ao dos escravos. Mulheres tambem nao votavam, so votavam homens,
que alem de bran cos, fossem ricos.
Em 1888 veio a Aboli~ao; urn ano depois, a Republica. Na teoria, acabavam-se
os impedimentos contra pobres e negros. Mas, na prntica, continuou tudo quase
na mesma. 0 voto nao era secreto! Quem ia ter coragem de votar contra 0
candidato do patrao, ali na frente do dito cujo?
As mulheres so conquistaram 0 direito de votar a partir de 1934. E os analfabetos
tiveram que esperar ate 1988 para poderem participar das elei~oes.
Hoje,

0

voto e para todos e e secreto.

A partir de 16 anos, todo brasileiro pode votar. Mas nem todo brasileiro se da
conta do poder que tern quando vota.

1. 0 poder do sen
Nas elei~oes de 3 de outubro de 1994, senI escalada uma seleyao nacional
diferente, formada por jogadores muito especiais: 0 presidente da Republica e 0
vice, os govern adores dos Estados e seus vices, os deputados estaduais, os
deputados federais e os senadores. Quem escolhe esse time e voce e outras
pessoas como voce.
Ninguem esta satisfeito com 0 desempenho do time que jogou ate agora: os
resultados estiio ai: 30 milhoes de famintos, 7 milhoes de crianyas trabalhando
ilegalmente, muitas delas na rua, sem escola, professores mal pagos e
desmotivados, hospitais sem medicos e sem remedios, trabalhadores
desempregados dorm indo debaixo dos viadutos ... a lista e longa!
Estavamos distraidos ou fomos enganados, quando, atraves do voto, colocamos
estes pernas de pau em campo?
Agora podemos troca-Ios por outros jogadores que nao pisem na bola, fayam
gols a nosso favor e niio gols contra.
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voto
Mas, como fazer a escolha certa?
• Em primeiro lugar, e preciso conhecer as regras do jogo do governo, saber
como e que ele funciona.

• E preciso tam bern saber em que posit;oes jogam e 0 que devem fazer 0
presidente, os govemadores, os senadores e deputados quando estao em campo.
Ja pen sou Romario no gol?
• Alem disso, e born estar por dentro de algumas dicas para poder diferenciar
entre centenas de candidatos, os que merecem ser convocados para ser nossos
representantes e os que nao podem estar na nossa sele,ao.
Vamos la?
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2. Para escolher, e
Como deve funcionar

0

jogo do governo

Antes de mais nada e preciso ficar claro que as pessoas que governam e fazem
as leis nao sao as donas da bola. A bola e nossa. N6s s6 a emprestamos para
as autoridades. Sabe por que?
Primeiro, porque a Constitui~ao diz que todo poder vern do povo. Uma das
maneiras que 0 povo tem de exercer 0 poder, e atraves de seus representantes,
eleitos pelo voto.
Segundo, porque tudo 0 que os nossos govern antes fazem - estradas,
hospitais, escolas, pagamentos de funcionarios- fazem com 0 nosso dinheiro.
N6s pagamos os gastos do govemo atraves dos impostos. Parte destes impostos
esta embutida no pre<;o de tudo 0 que compramos, do pao Ii televisao.
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preciso saber
Por isso, a principal regra do jogo do govemo deve ser Usar rnuito bern
dinbeiro, que vern de todos, para prornover bern estar de todos,

°

°

Urn govemo joga a favor do povo quando protege os rnais fracos contra os
abusos dos fortes; quando consegue que a rnaioria seja bern atendida nos postos
de saude e hospitais; quando todas as crianyas estiio na escola; quando todos
rnorarn em casas dignas, com agua e esgoto, tern transporte, adequado acesso
a lazer e bens culturais e as panel as estiio cheias no fogao dos trabalhadores,
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Quem vamos escolher
Posi~ao

Nossos representantes
no time do poder

nojogo
PODER
EXECUTIVO
o

o

I Presidente da Republica

Onde trabalhaml
Tempo em campo
o

Pahlcio do Planalto
4 anos

Executa:
govema, faz as

coisas aeonte·
cerem. (E quem
gasta

0

dinheiro

publico).
o

o

(I por Estado)

Legisla:
faz as leis que
autorizamo

Congresso Nacional:
• Senadores*

o

(2 por Estado)

8 anos

Deputados Federais'

o

Camara dos Deputados
4 anos

o

Deputados Estaduais'

o

Assembleia
Legislativa
4 anos

Executivo a agir,
popula~ao.

Fiscaliza:

Senado

o

e representa a
o

Palacio do Governo
4 anos

S6 pode
fazero que
estA autorizado
em lei.

PODER
LEGISLATIVO
o

• Govemador

veri fica se 0

Executivo
cumpre a lei.
Uma parte do time do governo nao eescolhida por nos: sao osjuizes, promotores e advogados que trabalham nos Tribunais, em niveis federal e estadual. Na
maioria dos casos fazem concurso: em outros, sao indicados pelo Executivo.
Ocupam no jogo a posi~ao de Poder Judichirio - 0 que fazjusti~a, procurando resolver os conflitos entre cidadaos e 0 proprio governo, para garantir os
direitos estabelecidos em lei.
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para jogar por nos*
o que devem fazer
• Escolher os ministros de Estado.
Ajudar a definir as grandes
prioridades do pais, ou seja, onde se
vai gastar mais.
• Ajudar a definir a politica economica
do pais.
• Escolher os secret.rios de Estado.
• Ajudar a definir as prioridades doseu
Estado, ou seja, em que areas vai sef

•

investido mnis dinheiro.
Prop~r leis para 0 Estado, inclusive a
do Or9amento.

• Fazer as leis que afetam a vida de
todos os brasileiros, como as que
definem os salarios, pagamentos de
impostos federais e outras.

• Discutir e aprovar ou nilo os projetos
de lei enviados pelo Executivo,
inclusive a lei do Or9amento.
• Fazer as leis que afetam a vida dos
moradores do seu Estado.
• Discutir e aprovar ou nilo os

projetos de lei enviados pelo
Executivo, inclusive a lei do
Orr;amento.

•

Prop~r leis para 0 pars, inclusive a
do Or9amento.

• Cumprir as leis, rcalizando obras e

mantendo os servif;os publicos
federais em born funCionamento.

• Cumprir as lei, fazendo obras
necessarias ao Estado.
• Manter os servif;os publicos
funcionando bern (escolas e
hospitais estaduais, seguran9a
publica, etc).

• Fiscalizar a atuar;i'lo do presidente e
dos ministros. Poder "dar canao
vennelho" ao presidente, cassandoIhe 0 mandato, se ele nao cum pre a
lei. Pader fazer 0 mesmo com seus
colegas que nao andem na Iinha.

• Fiscalizar a atua9aO do governador
e do secret.rio. Poder dar canao
vermelho ao governador se ele nilo
cumpre a lei.
• Poder fazer 0 mesmo com os seus
colegas que nao andam na Iinha.

• Estamos elegendo 2/3 do Senado, ou seja, 2 senadores por Estado. Existe urn
senador por Estado que continua por mais 4 anos. Nesta eleiyao nao vamos
escolher os prefeitos (Poder Executivo Municipal), nem os vereadores (Poder
Legislativo Municipal, cujos mandatos s6 terminam em 1995.
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Todo cuidado epouco ao esc alar
Por que?
• Sem autorizay80 do Legislativo - atraves da aprovayao de lei - 0 Poder
Executivo nao pode fazer nada. Fica com os pes e as maos amarradas .

• 0 Executivo nao pode aprovar suas pr6prias leis, porque a lei, para ser justa,
deve funcionar como urn acordo entre cidadaos com interesses diferentes e ate
opostos. Ora, 0 Executivo fica sob responsabi Iidade de urn s6 partido, ou de uma
coligay80 de partidos que defendem interesses muito parecidos. Ja no Legislativo
estllo presentes todos os partidos, representando todas as posiyoes que existem
na sociedade. Assim, ha mais condiyoes de que a vontade da maioria prevaleya
nas decisoes do governo e nas leis que definem direitos e deveres.
• Se a pessoa eleita para ser deputado federal, senador ou deputado estadual
for "picareta", em vez de defender nossos interesses, vai defender 0 seu bolso.
• Pode, a pedido de uma grande empresa, apresentar e fazer aprovar projeto de
lei autorizando a realizayao de uma obra desnecessaria ou superfaturada (pela
8

a equipe do Legislativo!
qual se cobra muitas vezes mais 0 seu valor real). A empresa trocara 0 favor
por uma porcentagem da verba que ela recebera quando for contratada.
• Pode votar a favor de projetos do Executivo que nao trazem nenhum beneficio
II maioria, ou ate a prejudicam, em troca de uma serie de vantagens para eles e
seus amigos (empregos, emprestimos em bancos oficiais, etc).
• Se, por desgra~a, 0 Poder Executivo cair na mao de picaretas, mas os membros
do Legislativo, em sua maioria, jogarem a favor do povo, eles va~ impedir 0
presidente ou govemador de tomarem decisoes que nos prejudiquem.
• Ese 0 contrario acontecer - se 0 Poder Executivo estiver com gente honesta
e competente, mas colocamnos no Legislativo uma maioria de picaretas? Nesle
caso, 0 presidenle ou 0 governador lerao muila dificuldade em por em pralica
os pianos que nos beneficiam.

E por islo que e preciso nao so volar bem, mas lemos de marcar em cima,
acompanhar 0 que fazem os eleilos.
9
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Nilo e nada [acil escolher nossos representantes. Tern muito lobo vestido em
pele de cordeiro querendo nos levar pelo bico, com sorrisos, belas palavras e
ate presentinhos.
As dicas que daremos em seguida vao ajudar voce a peneirar os candidatos ao
Executivo e ao Legislativo, mas nao fa~a esse peneiramento sozinho. Forme
urn grupo com seus amigos e colegas de trabalho, sera mais facil eliminar os
picaretas e chegar a uma lista de pessoas que estejam interessadas nilo em
resolver os seus proprios problemas, mas sim os problemas da popula~ao.
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Partido tern que ser pra valer.

Elimine de cara os candidatos de partidos-picaretas que s6 aparecem na hora das
elei,Oes. euidado tambem com candidatos de partidos envolvidos em escandalos
politicos e casos de COITUp,ao. "Dize-me com quem andas e eu direi quem es".

Desconlie da "embalagem".
Boniteza, elegancia e charme nao bastam. Podem ser s6 0 embrulho - 0 que vale e
o que est. dentro - jJ\ aconteceu de elegermos uma bela embalagem e depois ...
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Verifique se 0 candidato
pobreza alheia.

e amigo dos

pobres ou se aproveita da

Candidato que distribui aos pobres cestas de aIimento, tiquetes de leite, 6culos,

dentaduras, sacos de cirnento Oll ate dinheiro vivo, naD esta fazendo caridade e
sim aproveitando a miseria alheia para comprar votos. Ele nao tern nenhum interesse
em aeabar com a miseria, pais no dia em que todas as pessoas tiverem casa,
com ida e atendimento medico, quem ira trocar seu voto por esmolas?
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Procure saber quem financia a campanha e 0 que vao querer em troea.
Empreiteiras, banqueiros, donos de terra n~o investem dinheiro atoa. 0 apoio que
eles d~o pode ser pago depois, com privilegios ou com a aprova~~o de leis que
favore~am

os interesses dos grandes e prejudiquem os da maioria.
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Descubra se

0

candidato rala a verdade.

Ele est. mentindo quando ...

... concorre a urn cargo no Executivo e da a entender que pode resolver sozinho
todos os problemas do pais ou do Estado. Lembre-se de que 0 presidente, para
agir, precisa da autoriza~ao dos deputados federais e senadores. 0 governador,
por sua vez, precisa do apoio dos deputados estaduais .
... promete, como candidato ao Executivo, aurnentar a ql1antidade de obras e
servil10s e ao mesmo tempo diminuir os impostos De oode vai tirar 0 dinheiro para
colocar em pmtica suas ideias"
... faz campanha dizendo que "nao e politico". Candidatos e ocupantes de postos
no Executivo e Legislativo silo politicos em tempo integral. Toda vez que pro-

curamos influenciar os acontecimentos e decisoes estamos fazendo palilica .
... concorre a urn cargo no Legislativo (senador, deputado federal ou estadual)
e promete obras para a regiao de seus eleitores (escolas, hospitais, pontes,
asfalto... ). 0 papel de quem "joga" no Legislativo e fazer e aprovar leis que tratem
de questoes de interesse publico da maioria da popula~ilo e fiscalizar 0 Executivo
para que ele as cumpra.O parlamentar pode ate conseguir umas poucas coisas,
atraves de modifica~oes no Or~amento, mas iSIO nao faz parte da sua fun9ilo.
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Veja se

0

passado do candidato

0

condena.

Se ele ja passou pelo Executivo ou Legislativo, hajeito de saber se tern
e atitudes favoraveis a maioria ou nao.

Em tempo

posi~Oes

./

Desconfie de quem explora a vida pessoal de outro candidato. Sera que esse
au aquele detalhe a impede de ser urn born administrador ou urn excelente
parlamentar?
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4. Vamos treinar
Agora que voce ja tem algumas dicas para escolher a Selel'ao certa que vai
suar a camisa por n6s, prepare-se para a emol'ao do dia decisivo: 3 de outrubro
de 1994.
Entre na cabine com os nomes da "equipe do seu time" na cabel'a e no coral'ao.
Mas se voce estiver nervoso, e melhor esc rever tambem em um pedal'o de
papel para nao fazer feio na hora H.
Primeiro voce vai receber uma cedula branca, onde vai votar para deputado
federal e deputado estadual.
Voce tera que escrever 0 nome OU 0 numero de seus dois candidatos: um a
deputado federal e um a deputado estadual. Se, infelizmente, voce nao conseguiu
encontrar nomes a altura de sua exigencias, pode colocar apenas 0 nome do
partido da sua preferencia.
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JUSTI<;A ELEITORAL
DOBRA

PARA DEPUTADO FEDERAL

NOME OU N2 DO CANDIDATO OU SIGLA OU N2 DO PARTIDO

,

DoeRA

PARA DEPUTADO ESTADUAL

NOME OU N2 DO CANDIDATO OU SIGLA OU N2 DO PARTIDO
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Depois de depositar na urna a cedula branca, voce vai receber uma cedula
amarela, onde vai votar para presidente da Republica, governador e senador.
Nesta cedula, voce tera que marcar com urn X, dentre vlirios nomes, os nomes
dos outros candidatos que voce esta escalando: urn presidente, urn governador
e dois senadores.
Nesta altura, pode surgir uma duvida:
Todos os candidatos precisam ser do mesmo partido?
NAo, mas 0 ideal e que sejam partidos da mesma coliga9ao - ou seja, partidos
aliados, que defendem interesses semelhantes.
Afinal, se dentro do seu time voce coloca jogadores que vao ficar brigando
entre si, vai ser muito diflcil que fa9am gol a nosso favor.
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JUSTI(:A ELEITORAL
c
~

m

I

c

PARA PRESIDENTE

0

D

01 - PAULO FARABOLINO GOMES

IMLB

02 - REGINALDO FARIAS

PCL

03 - CARIOLANDO SALVADOR

POL

04 - START SIMOES

PMCD

05 - ROBERTO SILVA

PMJ

06 - SINVAL LEONARDO

PCBJ

PARA GOVERNADOR

-'"

0
D
0
0
D

(ASSINALE COM X DOIS NOMES)

m

0
0

D
D
D
D
D
D

PARA SENADOR

~

01 - FLOR~NCIO PINTO
02 - JUVENAL SENHOR
03 - RICARDO TENOR
04 - IRANILDO PEREIRA
05 - HEBERVALDO TINTO

D
D
D
D
D
D
0
0
0
0
0
0
0

01 - CHICO ANAPOLINO

RRRP

02 - FONSECA LIMA

CVB

03 - JOAO PAULO

JPSD

04 - SANTOS SILVA

PFM

05 - RICARDO APOLO

POOL

06 - LEVINO LIMA

PFR

07 - RUTH ANGELICA

PER

08 - ANA CAROLINA

PTRS

09 - MARIA EMILIA

PTUS

10 - JOANA CAVALCANTE

PIL

11 - ALDENIR BRANDAO

PSDJ

12 - ADISMAR PINTO

PBN

13 - MARTA ALICE

PCS

5. Nao basta votar,
tern que
acornpanhar
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Urn tecnico nao apenas escolhe 0 time, mas tambem acompanha 0 jogo, orienta
osjogadores, presta aten~ao em quem estAjogando mal, para nao convoca-Io
da proxima vez.
Eo que devemos fazer com 0 time de politicos que elegemos para nos representar
no jogo do governo.
• Congresso, Assembleia Legislativa, Camara dos Vereadores sao as Casas do
Povo. Voce pode assistir as sessoes quando estiverem sendo votadas leis que
mexem com sua vida .
• 0 que andam fazendo seus representantes? A Voz do Brasil traz, todos os
dias, noticias do que acontece no Senado e na Camara. Osjornais publicam. E
tern os amigos, que ajudam a pensar.
• Sempre que puder, telefone, envie telegrama ou cartas aos seus representantes
elogiando ou criticando sua atua~ao.
A tabelinha nas paginas seguintes vai ajudar voce a ficar no pe dos representantes
que voce escolheu.
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CARGOI
NOMEI
PARTIDO

POSIC;:AO
EM QUE
JOGA

Maisverba
para

Maisverba
paraSaUde

Educa~o

AC;:OES (marque com urn X)
Mais
impostos
para os

J

mais ricos

,

Mais
empregos

Apoioa
mais
moradia
popular

Apoiopara
mais
recursos

para
assentsmentosdos
sem terra

Obrasque
ravorecem
a maioria

EnvoMmentoem
esdIndalos,

ell

corru~o,

popula~Q.

negodatas

IPRESlDENfE
Nome:
Partido:

,

I GOVERNADOR

,

EXFLUI1VO
Nome:
Partido:
SENADORI
Nome:
Partido:
SENADOR2
Nome:
Partido:
LEGlSLATlVO

.,
.

IDEPUTADOFEDERAL
Nome:
Partido:
I DEPUTADO FSfADUAL
Nome:
Partido:

Urn ultimo lembrete:
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, Guarde bern este quadrinho com 0 nome e os partidos de todos os
seus representantes. Se voce se esquecer deles, como espera que eles
se lembrem das promessas que lizeram?
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e benvida, desde que
previamente solicitada e devidamente autorizada por escrito.
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Entre na cabine com os
nomes da equipe do seu time
.na cabe~a'e no cora~ao.
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