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Já é fim de tarde no Bairro Água Boa. O bairro 

ganhou esse nome pelo seu belo parque que tem 

uma pequena mina d'água e é o orgulho dos 

moradores. Antes ali havia apenas um lixão, com 

recursos do Orçamento Participativo, os 

moradores limparam a área, plantaram muitas 

árvores e recuperaram a mina d'água. 
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- Olha se não é o Tonin Tonen, como que cê tá? 

- Maria Ativaaa, quebrei o braço zé, cê acredita? 

Ainda não tô podendo andar de skate, essas rua 

tudo esburacada dá nisso aqui. 

- Nó Tonin, tem que ligar pra Prefeitura pra ver se 

arrumam isso logo né, tá assim já tem um tempão. 

- Pois é, sorte que não machuquei muito, aí lá no 

hospital o médico falou que logo já tô bom. 

- Bom demais uai! Bom que tem o SUS né, 

imagina a fortuna que a gente não ia ter que 

gastar pra tratar desses trem no particular. 

- Verdade né. 

- Por isso que eu sempre te falo Tonin, tudo é 

política, ter lugar pra andar de skate, ter 

atendimento médico de graça, comida na escola. 

Tudo isso aí é luta de quem nasceu antes da 

gente e luta da gente também. 

- Tô nem aí pra esse trem de luta, pra esses papo 

de política. 
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- Mano, esse gesso seu aí foi feito no SUS, um 

dos únicos sistemas de saúde 100% gratuito do 

mundo, cê acredita? 

- Nó Maria, boto fé demais. 

- Olha lá quem vem, Tonin. Ei, Manu! 

- E ai, galera. Sobre o que estão conversando? 

- Ah, Manu, a Maria chegou com uns papos de 

que tudo é política, tava me explicando sobre o 

SUS. 

- Expliquei pro Tonin que pro hospital que ele foi 

poder funcionar depende do governo. 
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- Eu num grado muito dessas parada de governo 

não. 

- Uai, Tonin, minha amiga tá certa. Eu, Manu, sou 

uma mulher trans e a minha identidade de gênero 

é carregada de política. 

- Ah, para Manu. Até quem cê é, seu corpo, virou 

questão política? 

- Eu sei amigo, as paradas são difíceis mas, foi a 

partir da luta LGBT+ que os deputados votaram 

uma lei que permitiu mudar minha certidão para o 

meu nome de verdade, Manu! 

- E tem mais Tonin quando você vota para 

deputado e senador, você tá colocando nas mãos 

deles a criação de leis e aprovação do orçamento 

público, do nosso dinheiro. 

- Tá de caô Maria! Esses engravatado que passa 

na televisão é que cuidam dos gastos da 

população? 

- É né Tonin, tava achando que era quem? 

- Manu, cê que sabe tudo, fala aí quem vigia 

esses políticos no lance da grana. 

- Essa é fácil, o Supremo Tribunal Federal 

fiscaliza tudo.  
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- Uai tribunal não é só para julgar bandido? 

- Tem um monte de tipos de tribunal Tonin. O TSE 

fiscaliza total as eleições, tipo as urnas, a 

contagem dos votos e até as campanhas. 

- É mesmo Maria! Vi que o Youtube suspendeu 

um tanto de vídeo que tava divulgando 

informações falsas e foi esses cara do TSE 

mesmo que mandaram suspender. 

- Tá vendo, Tonin! Por isso temos que votar em 

quem representa a gente nessas eleições, em 

todas né. 

- Ainda mais que essas eleições são pra um tanto 

de cargo, presidente, governador, senador e 

deputado federal. 

- E estadual também, Manu. 

- Arrasou Maria! 

- Nu que trampo, eu nem tirei o meu título, 

hahaha. Será que ainda dá tempo? 

- Rola não, mano. Pra essa eleição já passou do 

prazo mas, na próxima pra prefeito e vereador, 

fica atento. 

- Tá suave só tenho 16 anos.  
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- Aproveita, em muitos países, pessoas com 

menos de 16 nem podem votar, é muito legal que 

a gente possa fazer isso mesmo sem ser 

obrigatório. 

- Nossa, real né, Manu. Na próxima eleição não 

vou perder a data de jeito nenhum, quero votar 

em quem defende a cultura. 

- Ufa só você Manu pra convencer o Tonin. Eu tirei 

meu título ano passado e só voto em candidatas 

anti-racistas. 

- E eu em quem defende meio ambiente. Bora que 

tá tendo reunião no grêmio. 

- Que bacana, vou colar lá também! E aí Tonin, cê 

vem com a gente? 

- Que trem de grêmio é esse ai que cês falaram? 

- Bora! No caminho te explico. 

- Grêmio é uma forma dos estudantes se 

organizarem pra revindicar as coisas, tipo, um 

ensino público de qualidade, uma pista de skate 

bota fé? 

- Mas quem que ia dar uma pista de skate pra 

nossa escola?  
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- Ninguém né. E é por isso que tem o grêmio, a 

gente se junta pra se fazer ouvir. Hoje mesmo tá 

rolando uma votação se a escola deve ter um 

banheiro para estudantes trans. 

- Isso Manu, a gente vota em quem nos 

representa nas eleições e luta pra que nossas 

reivindicações sejam atendidas. 

- Nossa valeu Manu e Maria, tô nessa! Cês viram 

que aquela pracinha que a gente brincava quando 

criança tá toda abandonada? Lá podia ter uma 

pista de skate, talvez até voltar a ter o duelo de 

MC’s, seria incrível! Eu posso falar dessas coisa 

no grêmio? 

- É claro que pode Tonin, tenho certeza que geral 

vai gostar das suas ideias. 
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Curtiram? Querem saber mais? 

Acessem o nosso site: Link: 

https://carrobib.eci.ufmg.br/ 

 

E escutem no Youtube a Rádio Janela!: Link: 

https://youtube.com/channel/UCSb4Bn6NigIQ1 

swL9C42kNA 

 

 

 

Aponte a câmera do seu celular 

 para o código e acesse os links 

 mencionados!  
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Deputado estadual - Os deputados estaduais 

tem as funções de propor, adaptar e votar leis, e 

atuam na Câmara Estadual. O cargo de deputado 

estadual tem mandato de 4 anos. 

 

Deputado federal - Os deputados federais têm o 

poder de propor e mudar leis, fiscalizam o 

presidente da república e ocupam a Câmara dos 

Deputados em Brasília. O cargo de deputado 

federal tem mandato de 4 anos. 

 

Eleição - Período em que as pessoas votam em 

quem serão seus representantes pelos próximos 

4 anos. O voto ocorre de dois em dois anos pois 

temos as eleições gerais intercaladas com as 

municipais.  
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Governador - O governador é quem gere o seu 

estado. Seu papel é muito parecido com o do 

presidente, mas no nível estadual. Ele pode 

aprovar ou recusar as leis propostas pelos 

deputados estaduais. O mandato do governador 

dura 4 anos, com possibilidade de reeleição. 

 

Grêmio - Associação de estudantes para o 

desenvolvimento de objetivos culturais, 

educacionais, políticos, etc. 

 

LGBT+ - Sigla usada para se referir a minorias 

sexuais, cujas letras significam Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transsexuais, Travestis e 

Transgênero, com outras sendo associadas ao + 

e incorpora também as identidades Queer, 

Intersexual, Assexual e Pansexual. 

 

Orçamento Participativo - É um espaço onde os 

cidadãos se reúnem em plenárias para escolher 

como o dinheiro público será investido no ano 

seguinte.  
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Presidente - O presidente da república é o cargo 

mais alto da política brasileira. O presidente 

elabora políticas públicas, gere essas políticas e 

aprova ou reprova leis propostas pelas câmaras. 

O mandato do presidente também dura 4 anos, 

com possibilidade de reeleição. 

 

Senador - Os senadores têm como funções 

principais: fiscalizar o presidente da república, 

votar o orçamento público e criar leis. Mas 

diferente do deputado, o mandato do senador 

dura 8 anos. 

 

SUS - Sistema Único de Saúde pública do Brasil, 

100% gratuito. Por meio do SUS, todo brasileiro e 

brasileira têm direito a ser atendido em postos de 

saúde e hospitais. 

 

Título de Eleitor - O título é um documento que 

confirma que o cidadão pode votar. Sem tirar o 

título, o cidadão não pode votar.  
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Trans - Pessoa que não se identifica com o 

gênero associado a si no nascimento. 

 

TSE - O Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal 

que tem como funções regulamentar, administrar 

e julgar as demandas relacionadas às eleições. 

Exerce papel fundamental na construção e 

exercício da democracia brasileira. 
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Os direitos do cidadão estão prescritos no artigo 6º da 

Constituição Federal de 1988 sendo eles: educação, 

saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, 

lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade, infância e assistência aos desamparados. 

 

Vamos encontrar os direitos destacados no caça-palavras 

abaixo?  
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1. Regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam 

igualmente; 

2. Autoridade máxima do Executivo de um Estado soberano cujo 

estatuto é uma república; 

3. Representante da população no Senado, a Câmara Alta do 

Congresso Nacional; 

4. Lei máxima de um país, que traça os parâmetros do sistema 

jurídico e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade; 

5. Comportamentos e atitudes que devemos ter para com os outros; 

6. Liberdades fundamentais garantidas por lei que variam de acordo 

com a sociedade; 

7. Organização, direção e administração de nações ou Estados; 

8. Processo de escolha através de uma votação.  

 Respostas: 1. Democracia; 2. Presidente; 3. Senador; 4. Constituição; 5. Deveres; 6. Direitos; 7. Eleição. 
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Anote aqui o nome dos candidatos que você 

eleger, o que você espera desses candidatos e 

acompanhe seus mandatos.  
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