CHECKLIST PARA VOTAR BEM!
®

O Sistema OSB de
Observatórios Sociais apresenta:

CONHECER O HISTÓRICO

VOT
O

O candidato tem moralidade profissional?
Se já eleito, foi competente?

CARTILHA DO ELEITOR

Qual é o histórico do candidato?

VOTO

CONSCIENTE

2.

AVALIAR O CANDIDATO
O candidato tem capacidade técnica para assumir o
cargo?
O candidato é ficha limpa?

O SIGNIFICADO DO SEU VOTO

1 2 3 4 5

0 0

VÁLIDO

Por um
BRASIL
melhor!
Como?
site.exemplo.com.br

O voto é valido quando o
número digitado corresponde
a um candidato ou partido
político. Fique atento à
sequência dos votos em 2020:
Primeiro o voto para vereador
e na sequência, para Prefeito.
Confira os dados antes de
confirmar seu voto.

DENUNCIE:
Escreva a denúncia de qualquer
forma, até mesmo à mão e a
entregue no Cartório Eleitoral da
cidade. Você precisará assinar a
denúncia.

0 0 0 0 0
BRANCO/NULO

LEGENDA
A legenda identifica a coligação
de partidos que participam das
eleições como se fosse um
único partido político, inclusive
em direitos e obrigações.
Ao votar na legenda, você está
votando na coligação de forma
geral.

1.

Para não votar em ninguém,
você pode usar a tecla
“BRANCO” ou a opção de votar
NULO. É considerado nulo caso
o número não corresponda a
nenhum candidato ou partido.
Votos brancos e nulos não são
computados.

2.

AO IDENTIFICAR UM
CRIME ELEITORAL

COLETE AS PROVAS
OU TESTEMUNHOS

Expediente:

E-mail:

Tiragem:

Telefone:

Contatos:

Endereço:

3.
DENUNCIE PARA UM
ÓRGÃO FISCALIZADOR

CALENDÁRIO

O cidadão consciente e bem informado é
um eleitor mais seguro e pode influenciar
positivamente as pessoas à sua volta!

ELEITORAL
AGO

COMO AJUDO MINHA CIDADE A ELEGER BONS

31/AGO a 16/SET
Realização das conveções partidárias e escolha dos candidatos.

CALENDÁRIO

O cidadão consciente e bem informado é
um eleitor mais seguro eCANDIDATOS?
pode influenciar
positivamente as pessoas à sua volta!

ELEITORAL

AGO

SET

26/SET
SET
Prazo final para registro de candidaturas e início da elaboração do
plano de mídia
31/AGO a 16/SET
APÓSdas
26/SET
Realização
conveções partidáInício dados
propaganda
eleitoral.
rias e escolha
candidatos.
27/OUT
26/SET
OUT
de relatório discrimiPrazo Divulgação
final para registro
de candinando recursos recebidos do
daturas e início da elaboração do
Fundo Partidário e outras fontes.
plano de mídia
15/NOV
APÓS1º26/SET
NOV
turno das eleições.
Início da propaganda eleitoral.

OUT

NOV

DEZ

JAN

MAR

29/NOV
27/OUT
2º turno das eleições.
Divulgação de relatório discriminandoATÉ
recursos
15/DEZrecebidos do
DEZ
Fundo
Partidário e outras
fontes.
Encaminhamento
à Justiça
Eleitoral das prestações de contas
15/NOV
das campanhas eleitorais.
1º turno das eleições.
01/JAN
29/NOV
JAN
Posse dos candidatos a prefeitos
2º turno
das eleições.
eleitos.

INFORME-SE!

01/MAR
Prazo final para partidos e coligações ajuizarem na Justiça Eleitoral
para apurar gastos nas campanhas

ALÉM DO VOTO!

Honestidade não é

Votar é apenas o primeiro

COMO
AJUDO
MINHA
A ELEGER
BONS
votar, converse
com
proposta CIDADE
de governo.
passo! Depois das
parentes e amigos, troque
É o mínimo que se espera
eleições, acompanhe de
CANDIDATOS?
opiniões e conheça as
de qualquer um!
perto quem foi eleito!
propostas dos candidatos!

INFORME-SE!
Pense bem antes de
votar, converse com
parentes e amigos, troque
opiniões e conheça as
propostas dos candidatos!

01/MAR
ATÉ 15/DEZ
MAR
Prazo final para
partidos e coligaEncaminhamento
à Justiça
ções
ajuizarem
na Justiça
Eleitoral
Eleitoral
das
prestações
de contas
para apurareleitorais.
gastos nas campanhas
das campanhas

01/JAN
Posse dos candidatos a prefeitos
eleitos.

®

NÃO SE ESQUEÇA...

Pense bem antes de

NÃO SE ESQUEÇA...
Honestidade não é

ORGANIZAÇÃO:

ALÉM DO VOTO!
Votar é apenas o primeiro

proposta de
governo. HOJE
passo! Depois das
VOTE
CERTO
É o mínimo que se espera
eleições, acompanhe de
AMANHÃ
PARA NÃO
RECLAMAR
de qualquer
um!
perto quem foi eleito!

Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber...
Isto tudo pode caracterizar venda de voto.

VOTE CERTO HOJE

CRIME
multa e prisão para
pessoas que
AMANHÃ
PARApassível
NÃOde
RECLAMAR
vendem e tentam comprar o voto.

Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber...
Até quatro anos de prisão para candidatos que oferecem
Isto tudo pode caracterizar venda de voto.
dinheiro ou bens em troca de votos e também para o
eleitor que recebe.
CRIME passível de multa e prisão para pessoas que
vendem e tentam comprar o voto.
Até quatro anos de prisão para candidatos que oferecem
dinheiro ou bens em troca de votos e também para o
eleitor que recebe.

ORGANIZAÇÃO:
Conheça e apoie nossas
outras campanhas:

®

ESCOLA
DA CIDADANIA
Conheça e apoie nossas
outras campanhas:

ESCOLA
DA CIDADANIA

www.osbrasil.org.br
/de-olho-nas-eleicoes-2020

DOE PARA O OSB
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