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Abertas as 
inscrições para 
presidente do 

Clube de Xadrez!

O xeque-mate estudantil

Ahhh, esta semana 
passou rápido e hoje 
tem jogo de xadrez 

na praça!

Vi sim! E aí, já se 
inscreveu?

Você vai ser o 
presidente ideal!

Vó Zita, você viu 
que estão abertas 
as inscrições para 

presidente do Clube 
de Xadrez?
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Nada disso, Professor 
Ari! Vamos fazer tudo 

pela internet...

Ah, é ...

Ahhh, mas eu já sei 
quem vai te ajudar...

Maluzinha, vem 
aqui, meu amor!

Tô indo,
vovó!!!

Quem?

Ah... Eu até tava pensando em me inscrever... 
Mas tá no regulamento que tudo deve ser on-line 

e que deverão ser seguidas as regras da 
propaganda eleitoral na internet... Daí que eu tô 

meio por fora dessas regras...

Malu, o Professor Ari quer 
se candidatar à presidência 

do Clube de Xadrez, e vai 
precisar da sua ajuda.

Internet, hum, já sei, e se eu colocar lá 
no site da escola para todo mundo 

assistir? Ou então, fazer ligações para 
os pais do alunos... É uma boa ideia?

Aí o senhor estará violando duas 
regras importantíssimas. A 
primeira é que não pode ter 

propaganda em sites o�ciais ou 
hospedados por órgãos da 
Administração Pública, e a 

segunda é que também é proibido 
propaganda por telemarketing.

Para dar certo isso, vamos 
criar um site, comunicar a 

Justiça Eleitoral e não 
esquecer de criar um partido e 
tirar umas fotos bem bonitas 

do senhor, e aí sim, publicamos 
o seu vídeo no site...

Que legal!!! Pode 
deixar, Vó Zita! Eu sei 

por onde começar. 
Vamos lá, professor!

Primeiramente, vamos 
fazer a sua inscrição...

Ahhh, e depois 
vamos lá na grá�ca 
fazer uns cartazes 

para divulgar na 
rua, né?!

Malu, lembrando que as eleições para os 
cargos eletivos do Executivo e do Legislativo 

são organizadas pela Justiça Eleitoral.

As eleições do 
Clube de Xadrez são 

organizadas pelos 
próprios grupos.
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O partido eu até 
já tenho, e até já 

escrevi lá.

E qual é ?

HAHAHA
Certeza, 

professor??

Claro, 
Malu.

Oi, professor! 
Oi, Malu!

Ah! Malu, ...podemos 
usar também as

redes sociais!

XEQUE-MAAATEEE

Isso, professor! 
Podemos chamar o

Rod, ele é o mais 
entendido nesse 

assunto.

Ohhhh,
Roooodd!



18

Rod, temos uma missão 
pra você!

Você vai �car responsável 
por cuidar das mídias 

sociais da campanha do 
Professor Ari!

E vocês estão cientes das 
regras eleitorais, né? Porque se 

�zer coisa errada pode pagar 
multa de 5 a 30 mil reais... Tem 

até processo criminal e civil, 
dependendo do caso.

Tô sim! Mas é importante 
que o senhor também 

saiba... E é bem simples de 
saber tudo. É só acessar o 
site da Justiça Eleitoral.

Pois assim que eu chegar em 
casa, eu já vou entrar pra saber 

mais!

Lá tem um arquivo com tudo o 
que é permitido e proibido.

A Malu estava aqui me 
explicando sobre elas!
E tenho certeza de que 
você também está por 

dentro de tudo!

Opa! Pode 
mandar!

Show!
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Deseja cancelar o 
cadastramento ?

Então vamos todos 
trabalhar! Tenho que 
montar o controle de 

gastos das campanhas na 
internet pra saber quanto 

vamos poder gastar nos 
impulsionamentos. 

E pode
fazer 

impulsionamento?

Até mais!
Podemos, sim!

O que não pode usar é 
per�s falsos e robôs.

Entendo. Então eu 
estou indo fazer a 

minha campanha com o 
Rod. Até mais, Malu!

Não é que eles �zeram tudo 
certinho!!!
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cabine de 
votação cabine de votação

É hoje, hein, 
pessoal? 
Chegou o 

grande dia!

Finalmente! Nossa... 
Eu quase �z uma 
besteira hoje... 

Como todo dia eu 
postava e mandava 
mensagem... quase 

mandei hoje...

Credo, Rod! Ainda bem 
que você se lembrou a 

tempo. 
Vou indo, então, nos 
vemos lá na votação!

Credo, Rod. Não 
pode fazer 

propaganda no dia 
da eleição!

Valeu a pena a aula sobre 
as questões eleitorais,
eles entenderam tudo!

DIA DA ELEIÇÃO...

FIM.

HORAS DEPOIS...




