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Justiça Eleitoral treina Mesários Voluntários

Nos termos da Constituição Federal e legislação aplicável, a Justiça
Eleitoral está aplicando treinamento para nós Mesários Voluntários em toda a
República Federativa do Brasil. Somos aproximadamente dois milhões de mesários e
mesárias, sendo aproximadamente metade voluntários em sentido estrito (demais são
funcionários públicos).
No sítio eletrônico da Justiça Eleitoral estão disponíveis diversos
materiais relativos aquele treinamento, e um aplicativo no qual encontramos o
"Manual do Mesário Eleições 2018 #VEMPRAUNRNA" e diversas outras
ferramentas digitais para funcionarmos da melhor forma possível, seja com urna que
faz leitura biométrica, seja sem aquela leitura e até mesmo com a antiga urna de lona,
caso a eletrônica não funcione (em termos estatísticos 1% das urnas sofrerão alguma
pane e estamos preparados em redundância e duplicidade para votação sem aquele
instrumento digital):
www.tse.jus.br
Mesários Voluntários estamos fazendo nossa parte, como de costume,
para mais uma das maiores manifestações democráticas no planeta Terra, em uma das
mais disputadas e importantes eleições da história na República Federativa do Brasil!

Eleitor ou eleitora, faça você também a sua parte: vote em um
candidato ou uma candidata após criteriosa análise das propostas e não se esqueça de
levar uma 'cola' para o dia da votação aos seguintes cargos eletivos: Deputado(a)
Estatual, Deputado(a) Federal, Senador(a), Governador(a) do Estado/Distrito Federal,
Presidente(a) da República.
Sim! A 'cola' é permitida e aconselhável, pois lembrar de todos aqueles
candidatos(as) em alguns minutos pode não ser a melhor opção coletivamente
considerada, já que o tempo de votação ocorrerá das 08:00 hs até as 17:00 hs e
atenderemos uma grande quantidade de eleitoras e eleitores sem disposição para
aguardar na fila...
Boas eleições a todos!

Carlos Perin Filho

E.T.: Nos termos constitucionais e legais, bem como treinamento efetivado, não
manifestarei qualquer preferência política por candidato(a) ou partido. Ficarei feliz
com número pequeno de abstenções, brancos e nulos (quando nós não escolhemos,
escolhem por nós...).
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