Assembleia Legislativa do RN lança cartilha digital sobre eleições 2020
Seg, 30 de Março de 2020 19:49 -

Com o objetivo de fortalecer a democracia, a Assembleia Legislativa do RN lança neste mês de
março, uma cartilha digital com orientações para as eleições de 2020. O material contém as
regras atualizadas, previstas na Legislação Eleitoral e adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), que serão aplicadas no pleito. A cartilha pode ser acessada no site da Assembleia
Legislativa (http://www.al.rn.leg.br).

"O exercício da cidadania se faz também pelo acesso à informação e ter conhecimento sobre
as regras, calendário e atuação das instituições no processo eleitoral, através da cartilha,
permite ao eleitor cumprir o seu papel de cidadão e fortalecer a democracia. A cartilha digital
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tem objetivo de ser uma ferramenta para que todos fiquem por dentro das eleições 2020", disse
o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB).

Nesse período de distanciamento social e isolamento, a cartilha é mais uma opção de leitura e
informação. A publicação com orientações eleitorais foi idealizada e construída pela equipe da
Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa e atende a demanda, de forma educativa, de
gestores públicos, postulantes a mandatos em 2020 e cidadãos, com detalhes sobre o rito
eleitoral.

De acordo com o Procurador-Geral da Assembleia, Sérgio Freire, a cartilha busca, de forma
educativa e didática, nortear a ação dos envolvidos no processo eleitoral. "Diante da situação
que estamos vivendo em função da pandemia do novo Coronavírus, decidimos lançá-la apenas
digitalmente, mas o objetivo é o mesmo: informar o cidadão acerca dos principais temas
eleitorais, especialmente aqueles adotadas pelo TSE no que concerne às últimas edições por
este editadas, que trata sobre as Eleições 2020 e que serão abordadas de forma resumida
nessa cartilha", declarou.

A cartilha está dividida em capítulos, pontuando situações destacadas pela Legislação Eleitoral
e será base para palestras e capacitações realizadas pela Escola da Assembleia.
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