
BOLSONARO OU HADDAD: VOCÊ VOTA EM QUEM?
Brasileiros retornam às urnas no domingo para eleger novo presidente e novo governador. Nosso Jornal conversou com quatro jovens estudantes para entender quais as principais razões de escolha neste pleito. Confira
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No domingo, votação acontece das 8 às 17 horas, sem intervalo ao meio-dia
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VERA CRUZ

LOCAL DE VOTAÇÃO
Assoc. Coxilha Mandelli - antigo Arno Hepp
Assoc. Moradores Alto Dona Josefa
Assoc. Sete de Junho
Amove
Comunidade São José
EMEF Cândido Pritsch
EMEF Dom Pedro II
EMEF Ernesto Wild
EMEF Gonçalves Dias
EMEF Helberg Franke
EMEF Intendente Koelzer
EMEF Jacob Blész
EMEF José Bonifácio
EMEF Júlio de Castilhos
EMEF Nossa Senhora Aparecida
EMEF Olavo Bilac
EMEF Sagrado Coração de Jesus
EMEF São Jacó
EMEF São Sebastião
EMEI Vovô Adail
Escola Anchieta
Escola Hannemann
Escola Mesquita
Escola Paraguaçu
Escola Vera Cruz
Escola Walter Dreyer
Ginásio Bom Jesus
Ginásio Elemar Kroth
Ginásio Leonel Brizola
Ginásio Padre Benno Mueller
Ginásio Thier Miroca
Instituto Sinodal Imigrante

SEÇÕES
7
314
22
605 e 637
44 e 638
15
11, 32 e 626
45
18 e 40
398, 420, 422 e 636
9 e 29
6, 33 e 609
8 e 37
357
307
19
20 e 610
308
12 e 39
4, 27, 31, 43, 378
604 e 624
13, 28 e 41
3, 25, 30 e 38
1, 23, 34 e 328
2, 10, 24, 26, 35, 320
21 e 622
631
16 e 602
5
318 e 620
319
17, 36 e 429

VALE DO SOL

LOCAL DE VOTAÇÃO
Antiga EMEF Almirante Tamandaré
Antiga EMEF Marechal Floriano
Antiga EMEF São Jorge
Antiga EMEF São José
Com. Católica Sagrada Família
Com. Católica Santo Antônio
Com. Evangélica Linha Bernardino
EMEF Afonso Rohlfes
EMEF Arno Ullmann
EMEF Daltro Filho
EMEF Felipe dos Santos
EMEF Maria Prado
EMEF Nossa Senhora da Glória
EMEF São João Batista
Escola Duque de Caxias
Escola Guilherme Fischer
Escola Theodor Amstadt
Escola Willibaldo Michel 
Ginásio Gonçalves Dias
Salão Com. Orquídeas do Vale (OASE)

SEÇÕES
310
108
309
62
123
119
71 e 222
41, 187 e 296
57
113
2, 211 e 425
86
33 e 82
91 e 169
120 e 125
7, 174, 205 e 374
77 e 280
61
133
325

Para o governo do Estado: 15 ou 
45? E para o Brasil: 13 ou 17? Já defi-
niu seu voto? O domingo, dia 28 de 
outubro, é novamente de ir às urnas 
para escolher os novos governantes. 
No Rio Grande do Sul, a disputa 
está entre José Ivo Sartori (MDB) e 
Eduardo Leite (PSDB). No país, Fer-
nando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro 
(PSL) lutam pelos votos dos últimos 
eleitores.

Em campanha forte nesta reta 
final, cada um dos aspirantes ao 
Piratini e ao Planalto busca os ainda 
indecisos - aqueles que por motivo A 
ou B aguardam até o último minuto 
para decidir qual dezena irão digitar 

na urna eletrônica. Francieli Martin, 
Marcus Roberto Seibert, Karolaine da 
Silva Helfer e Gustavo Kaufmann não 
são indecisos. Muito pelo contrário. Já 
escolheram seus candidatos e estão 
convictos da decisão. Esse quarteto é 
jovem, estuda no ensino médio, em 
escola pública, e está começando a 
exercer a cidadania na escolha dos 
novos gestores. Todos estão partici-
pando do pleito em nível federal pela 
primeira vez e falam de suas preferên-
cias quando o assunto é presidente. 

Moradora da área rural de Vera 
Cruz, Francieli diz que escolheu seu 
candidato pelas propostas, entre ou-
tras, que beneficiam a agricultura, a 

redução de impostos e que dê um bas-
ta na criminalidade. Marcus também. 
Ele apoia ainda a criação de colégios 
militares e a punição mais severa da-
queles que cometem delitos. Frente a 
isso, ambos decidiram votar em Jair 
Bolsonaro. No domingo, confirmarão 
o 17 nas urnas.

Karolaine e Gustavo enxergam a 
educação como uma das mais impor-
tantes áreas a receber atenção. Com 
isso, frisa Gustavo, as propostas de 
Fernando Haddad são melhores. Os 
dois jovens citam a criação de progra-
mas inclusivos, que colocaram muitos 
brasileiros em universidades, e de 
programas sociais, que diminuíram os 

índices de pobreza. Os dois também 
são contra o preconceito de raça, gê-
nero, etc, e irão votar 13 no domingo.

DINÂMICA
A fim de entender mais sobre as 

razões de votar em Fernando Had-
dad ou em Jair Bolsonaro, o Nosso 
Jornal realizou uma dinâmica com 
os quatro jovens. Dispostos em salas 
separadas, cada dupla - uma apoia-
dora de Bolsonaro e outra de Haddad 
- escreveu cinco razões para escolher 
o seu candidato. Francieli e Marcus 
conversaram. Karolaine e Gustavo 
também. Dali, surgiram sugestões, 
que, depois, foram colocadas no pa-
pel. Confira abaixo.

COLA ELEITORAL
Anote o número dos 

candidatos. A cada voto, é 
preciso apertar a tecla 

“Confirma” - a de cor verde.

Você irá votar nesta 
sequência. 

GOVERNADOR

PRESIDENTE

O PLEITO
A semana foi de conferência e ajustes 

para que a votação transcorra de forma 
normal. No primeiro turno, Vera Cruz 
enfrentou problemas com a biometria 
no que tange à leitura das digitais. 
Conforme o chefe do Cartório Eleito-
ral da 162ª Zona, Luiz Cláudio Costa, 
sobretudo em função da inexperiência 
dos mesários, já que a identificação de 
100% do eleitorado através deste sis-
tema era inédita no município. Para o 
pleito deste domingo, os mais de 19 mil 
eleitores irão votar, novamente, após a 
autorização pela digital. 

No município, serão 69 seções. 
Em 7 de outubro, a seção localizada 
no ginásio Bom Jesus foi a que mais 
“dor de cabeça” causou. Filas se for-
maram praticamente durante todo 
o dia. A explicação, segundo Costa, 
foi a combinação de muitos votos 
(para seis diferentes cargos) com a 
inexperiência dos que trabalharam no 
pleito. Não foi, segundo ele, devido a 
ter uma seção agregada - fato comen-
tado na época. No ginásio Bom Jesus, 
junto com a seção 631 funciona a 640. 
Ela tem poucos eleitores e por isso 
eles votam no mesmo equipamento 
destinado à seção 631.

O QUE LEVAR NA VOTAÇÃO?
A votação, neste domingo, acontece 

das 8 às 17 horas, sem intervalo ao 
meio-dia. Para votar, é preciso levar 
documento oficial com foto: carteira de 
identidade, passaporte, certificado de 
reservista, carteira de trabalho, Docu-
mento Nacional de Identidade (DNI) 
ou Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). O título de eleitor é opcional, 
mas facilita a localização da zona e da 

seção em que vota. Quem tem o apli-
cativo E-Título pode votar apenas com 
ele.  É importante lembrar que, embora 
os dados estejam armazenados ali, o 
eleitor não pode utilizar o aparelho 
como cola eleitoral. O rascunho com o 
número dos candidatos deve continuar 
sendo feito em papel. 

Após a identificação pelo mesário, o 
eleitor é direcionado à cabine de vota-
ção. Ali, fica sozinho em frente à urna. 
O primeiro voto é para governador. 
O segundo, para presidente. São dois 
dígitos em cada um. Após cada voto, 
é preciso apertar na tecla “Confirma”.

APOIO A 
BOLSONARO

APOIO A 
HADDAD
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Apoiamos os projetos de educação que ele 
apresenta em seu plano de governo em relação aos 
colégios militares. 

As propostas do Haddad para a educação (acreditamos ser 
a principal área a ser investida) são muito mais inclusivas e 
viáveis do que as do outro candidato. 

Também apoiamos suas propostas de redução de 
impostos, pois a situação que nos encontramos no 
interior é extremamente caótica. 

Os feitos do Haddad, como ministro e como prefeito, foram 
muito favoráveis, principalmente aos mais miseráveis, como 
a criação de novas faculdades e programas inclusivos. 

Somos a favor de punições mais rígidas para criminosos 
e que eles realmente cumpram suas penas, para que não 
venham influenciar o mundo do crime.

Uma das vantagens em votar no Haddad é uma análise do 
que o partido dele, o PT, fez no tempo em que governou o país. 
Tudo foi voltado para o lado da nossa classe, a mais baixa. 

Em relação ao porte de armas, acreditamos que é 
preciso uma autodefesa, pois os bandidos estão 
armados e o povo, muitas vezes, sem armas. 

Outro fator importante é como ele se preocupa com a 
educação, visando sempre o lado dos professores, tentando 
mostrar o devido valor da educação.

A redução da maioridade penal é uma das propostas 
que também apoiamos. Se um adolescente pode escolher 
um presidente, também pode sofrer penalidades. 

O Bolsonaro, além de plantar o ódio, principalmente contra 
as minorias, é racista, homofóbico, misógino..., o que gera 
“carta branca” para que as pessoas sejam preconceituosas.

Francieli Martin Karolaine S. HelferMarcus R. Seibert Gustavo Kaufmann


