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Tudo que você
precisa saber para
votar sem vacilar
Nem os roteiristas das séries mais famosas 
dariam conta de escrever tudo que está 
acontecendo no Brasil nos últimos anos.  É tanto 
reverse que nem a gente, o nosso bolso e o 
planeta estão dando conta…  Mas se informar, 
conhecer outros caminhos possíveis e apoiá-los 
é o primeiro passo para transformar a realidade.

Esse é nosso principal convite para as próximas 
eleições. O Guia do #VotoSemVacilo traz dicas 
para você votar em candidaturas que realmente 
estejam comprometidas em fazer a diferença. 
 Pelo presente e futuro de todas as formas de 
vida. Vem com a gente pra não vacilar com a 
Amazônia e com o Clima!   
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Antes de escolher em quem você vai votar, bora 
entender qual a função de cada cargo político 
que será votado. E olha que vai ser bastante 
gente, hein? 

IMPORTANTE SABER:
em nível federal, a Câmara dos 

Deputados, junto com o Senado Federal, 
compõe o Poder Legislativo, que legisla 
e fiscaliza o Poder Executivo, liderado 

pelo/a presidente/a eleito.

Votar em  
quem e pra quê?
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Esse é o primeiro cargo que vai 
aparecer na urna, ou seja, é em quem 

você vai votar primeiro. A pessoa 
que ocupa essa posição trabalha na 

Câmara dos Deputados, em Brasília, e 
é responsável por criar leis e fiscalizar 
o Poder Executivo. É lá, por exemplo, 
que a bancada ruralista pressionou 
para que o Pacote do Veneno fosse 
aprovado, um projeto que aumenta 

ainda mais a quantidade de agrotóxicos 
no nosso prato.

Duração do mandato: 
4 anos, com possibilidade de reeleição

Deputado/a 
federal
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https://www.greenpeace.org/brasil/blog/as-maiores-mentiras-do-agronegocio/


Quem ocupa esse posto faz a mesma 
coisa que o deputado ou deputada 
federal, mas a atuação acontece em 
cada um dos 26 estados brasileiros, 
dentro das Assembleias Legislativas, 

com foco na criação de leis e projetos 
estaduais.

Duração do mandato:  
4 anos, com possibilidade de reeleição

Deputado/a  
estadual
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O Senado é composto por 81 
representantes, com renovação parcial 

dos políticos a cada quatro anos. Em 
2021, 27 senadores ou senadoras serão 
eleitos, um por unidade da Federação 
(que são os estados brasileiros mais o 

Distrito Federal), o que corresponde a ⅓ 
das cadeiras. Em Brasília, eles têm como 
função criar normas, propor projetos de 

lei, fiscalizar ações e aprovar projetos 
do governo e da Câmara dos Deputados 

em nível federal.

Duração do mandato:  
8 anos

Senadores/as
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É quem chefia o Poder Executivo 
estadual, com atribuições próprias 
da gestão administrativa e também 
competências de intervenção nos 
municípios. As forças policiais, por 
exemplo,  estão sob as ordens dos 

governadores. 

Duração do mandato:  
4 anos, com possibilidade de reeleição

Governador/a
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O presidente é o chefe de Estado 
e de Governo, o que significa que 

quem ocupa esse posto é o principal 
representante público da nação, 

responsável por governar e administrar 
o país por meio  do Poder Executivo.

Duração do mandato:  
4 anos, com possibilidade de reeleição

Presidente 
da República
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Pra votar sem vacilar, você precisa estar a par 
dos projetos e propostas que a pessoa que 
quer seu voto está apresentando. A gente sabe 
que essa parte não é das mais animadoras, mas 
ela é essencial! Não deixe de dar aquela geral 
nos planos oficiais de governo ou nas ideias de 
projetos de lei. 

Como as questões ambientais aparecem? A 
defesa da floresta e dos direitos dos povos 
indígenas e tradicionais é prioridade? Afinal, 
não vacilar com a Amazônia também significa 
votar e apoiar candidaturas que querem 
implementar planos estruturados de combate 
ao desmatamento e fortalecer os órgãos de 
fiscalização ambiental. 

Avalie bem
as propostas
e planos
apresentados
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https://www.greenpeace.org/brasil/informe-se/amazonia/


Levante
o histórico
A memória das pessoas pode ser curta, mas a 
internet não esquece! Busque entender qual a 
visão de mundo de quem concorre às eleições, 
como se posicionam e se posicionaram em 
assuntos importantes, qual histórico de 
vida pública e o que já fez, se a pessoa está 
tentando se reeleger. E mais: considerar quem 
é que tá colando junto com o representante 
dessa candidatura, dentro e fora da política, 
também pode ser um bom termômetro!
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Vote por uma
nova economia
Que estamos em um contexto de grave crise 
econômica e ambiental não é novidade 
pra ninguém. Então, fique de olho no que 
está sendo proposto nestas eleições para 
que projetos e pessoas que lucram com 
a “economia da destruição” não sigam 
prejudicando o planeta. Um modelo de 
desenvolvimento sustentável, baseado em 
uma economia em harmonia com a floresta de 
pé e seus povos e comunidades, é a principal 
saída para garantir o futuro de todas as 
formas de vida. 
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https://www.greenpeace.org/brasil/blog/a-bioeconomia-vai-salvar-a-amazonia/
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/a-bioeconomia-vai-salvar-a-amazonia/


A fome voltou aos lares da população brasileira 
com a crise social e econômica aprofundada 
pela pandemia. Sabia que existe um modelo 
que garante comida saudável no prato e 
renda para quem produz? Estamos falando da 
agroecologia, um sistema de produção sem 
veneno que não prejudica o meio ambiente nem 
a nossa saúde. A agroecologia entrega tudo! 

A pessoa em quem você pretende votar quer 
fortalecer a agricultura familiar, que é quem 
coloca o arroz e o feijão no nosso prato, ou o 
agronegócio, que só pensa em lucrar e não é 
nada pop?

Vote contra 
a fome!
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https://www.greenpeace.org/brasil/apoie/manifesto-pela-agroecologia/


O agro é focado nas chamadas commodities, 
como soja, milho e carne, é um dos grandes 
responsáveis pelo desmatamento da 
Amazônia e pela contaminação da terra com 
o uso de veneno. A exportação e produção 
em larga escala dos grãos garantem lucros 
estratosféricos ao setor e, ao mesmo tempo, 
abalam a produção de alimentos para consumo 
interno, deixando tudo ainda mais caro pra 
gente. Alta da inflação que fala né?

Escolher candidaturas que protejam as 
florestas é assegurar um desenvolvimento 
sustentável e relações justas de trabalho. Sem 
a Amazônia, não há solução à fome e à crise 
socioeconômica!

PENSE BEM E SE INFORME
PRA NÃO VACILAR COM

O MEIO AMBIENTE.
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Meio ambiente
e saúde: tudo a ver
Proteger a natureza é defender também a 
saúde das pessoas. A poluição nas grandes 
cidades e as queimadas criminosas na 
Amazônia e em outros ambientes naturais,  
por exemplo, impactam diretamente o sistema 
respiratório. Como se não bastasse,  
o desmatamento desequilibra os ecossistemas 
e a ciência alerta que a destruição das 
florestas amplia a possibilidade de mais 
pandemias. Além disso, uma alimentação 
saudável, sem agrotóxicos, com uma porção 
de coisas que vêm fresquinhas da terra, 
fortalecem nossa imunidade. 
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Clique aqui para  
saber mais sobre!

OU SEJA:
 MEIO AMBIENTE É SIM

UMA QUESTÃO DE SAÚDE! 
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https://www.greenpeace.org/brasil/informe-se/amazonia/agroecologia/
https://www.greenpeace.org/brasil/informe-se/amazonia/agroecologia/
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Segue o fio para 
não vacilar
nas redes



Não seja o tiozão do zap
Não passe vergonha na internet caindo 
em fake news! Busque fontes oficiais e 
com credibilidade para checar qualquer 
informação. Seguir o @TSEjusbr é uma boa 
também. 

Muito além da eleição
A mobilização não acaba quando a gente 
aperta o botão da urna. A pressão em 
defesa da Amazônia e de todas as formas 
de vida do planeta continua fora do 
período eleitoral. Vem com a gente!

Compartilhe o guia
Manda o link deste guia ou o pdf que 
enviamos pro seu email pra geral! As 
Eleições 2022 são uma oportunidade 
de mudar os rumos do país e da gente 
participar ativamente dessa mudança! <3

Acompanhe as redes sociais e 
debates políticos
Nada como conferir as falas e 
posicionamentos direto da fonte. Siga quem 
você estiver pensando em votar, até pra 
poder cobrar depois, né? Qualquer vacilo, só 
dar um reply e/ou resgatar aquele tweet. 
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https://twitter.com/TSEjusbr


Conheça outras organizações que 
podem te ajudar a se informar 

para apertar o botão sem vacilar!
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https://apiboficial.org/
https://coiab.org.br/
https://engajamundo.org/
https://www.megafoneativismo.org/
https://www.observatoriobr319.org.br/
https://www.politize.com.br/
https://coalizaonegrapordireitos.org.br/
https://www.oc.eco.br/
https://cimi.org.br/
https://climadeeleicao.com.br/
http://conaq.org.br/


Acompanhea atuação 
do Greenpeace

Iniciativa

Projeto Gráfico
Estúdio Rebimboca

@greenpeacebrasil

@GreenpeaceBrasil

@GreenpeaceBR

https://estudiorebimboca.com.br/
https://www.instagram.com/greenpeacebrasil/
https://www.facebook.com/GreenpeaceBrasil
https://twitter.com/GreenpeaceBR
https://www.facebook.com/GreenpeaceBrasil
https://www.instagram.com/greenpeacebrasil/
https://twitter.com/GreenpeaceBR

