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ELEIÇÕES 2022
O QUE ACONTECE QUANDO O 

ELEITOR VOTA NULO OU EM BRANCO?
Com a aproximação das eleições, que serão 

realizadas no dia 2 de outubro próximo (com 
segundo turno em 30 de outubro nos locais 

onde esta determinação ocorrer após contagem de 
votos), surgem algumas dúvi-
das bastante comuns, sendo 
as mais relevantes relaciona-
das aos documentos e proce-
dimentos do cidadão.

Segundo decisão do Tribu-
nal Superior Eleitoral, além do 
Título do Eleitor e do E-Título, 
os documentos que podem ser 
apresentados no ato do voto 
devem ser oficiais e com foto.  
São aceitos:

– Carteira de Identidade
– Passaporte
– Certificado de Reservista
– Carteira de Trabalho
– Carteira Nacional de Habilitação
– Carteira de categoria profissional reconhecida por lei

Atente para o fato, porém, que todos os eleitores 
precisam saber quais são suas zonas e seções elei-
torais, informações que constam do título do eleitor.

O E-Título (Título de Eleitor digital) pode ser bai-
xado e instalado em smartphones por meio da Apple 
Store e na Google Play Store.

Outra dúvida comum é: qual a diferença entre voto 
nulo e voto em branco?

No primeiro caso, trata-se de voto anulado quando 
o eleitor digita um número inexistente de candidato ou 

de legenda partidária na urna eletrônica, confirman-
do em seguida. Esse voto é simplesmente anulado e 
não computado para qualquer candidato ou legenda.

O voto em branco representa uma opção cons-
ciente do eleitor que, no ato 
do pleito, escolhe a tecla 
“branco” na urna, demons-
trando que não quer votar 
em nenhum dos candidatos 
disponíveis.

Votos nulos e brancos são 
computados como recebidos, 
isto é, são somados no con-
junto de eleitores que partici-
param do processo eleitoral, 
mas não interferem na conta-
gem por candidato ou legen-
da. Para não ser computado 
como um eleitor, é preciso 
que o cidadão se “abstenha” 

de votar, ou seja, não compareça às suas zona e 
seção eleitoral, tendo que justificar essa ausência 
porque o voto é obrigatório no Brasil, sendo facul-
tativos somente para analfabetos, maiores de 70 
anos e pessoas com idade entre 16 e 18 anos.

Os votos em branco eram contados nas eleições 
proporcionais, em que o voto é contabilizado para o 
partido do candidato, em contagem aplicada nas elei-
ções para deputado federal, distrital e estadual, bem 
como para vereador. A regra mudou em 1997. Até en-
tão existia diferença entre votos brancos e nulos nas 
eleições proporcionais, o que não mais ocorre.

Fonte: Agência Senado e Justiça Eleitoral

http://www.adepom.org.br
https://apps.apple.com/br/app/e-t%C3%Adtulo/id1320338088
https://apps.apple.com/br/app/e-t%C3%Adtulo/id1320338088
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo&hl=pt_BR
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Aassociada veterana Sgt PM Maria Natalina 
Sartorelo da Silva, 71 anos, moradora de 
Americana, interior de São Paulo, não é a 

primeira hóspede dos apartamentos da ADEPOM na 
Praia Grande a elogiar a estadia e os nossos servi-
ços. Todavia, é tamanho o carinho contido na men-
sagem que ela nos enviou enquanto curtia seu fim 
de semana no litoral paulista, que não resistimos e 
decidimos compartilhar as palavras dela com nossos 
leitores. Confira o relato que tanto nos lisonjeia:

"Eu estava precisando sair da minha rotina. 
Apesar do mau tempo, fiquei muito bem aloja-

da. Amei vosso atendimento e o apartamento no qual 
fiquei instalada. Se eu pudesse, moraria aqui. Foi e 
está sendo muito bom. Valeu a pena. Obrigada pela 
atenção e a gentileza de todos. Estou sendo muito 
bem tratada. Vou sair feliz e com saudades. Sempre 
que possível, eu voltarei. Amei tudo isso."

ASSOCIADA DE AMERICANA
PASSA FIM DE SEMANA EM 

APTO DA ADEPOM NA
 PRAIA GRANDE E DECLARA:

"AMEI TUDO ISSO"

Todas as unidades residenciais da ADEPOM na 
Praia Grande possuem dois quartos, sala, banheiro, 
terraço, cozinha equipada e uma vaga na garagem, 
podendo acomodar até cinco pessoas. Para usufruir 
desse conforto durante a semana, nas férias, em fe-
riados prolongados ou nos fins de semana, os asso-
ciados pagam apenas pela taxa de uso.

De frente para o mar e localizado num dos pon-
tos mais charmosos do município da Praia Grande, 
a badalada Praia Mirim, os apartamentos podem ser 
reservados na Secretaria em São Paulo, pelo fone 
(11) 3322-0333 e WhatsApp (11) 94020-1643.

A Sgt PM veterana
Maria Natalina
Sartorelo da
Silva integra 
a Família
Adepom desde 
abril de 2012



O 21º Passeio Ciclístico da ADEPOM acon-
tece, em 2022, neste 18 de setembro, com 
concentração na Praça Heróis da FEB, em 

Santana, na capital paulista, e largada às 8 horas. 
São diversas as empresas e instituições que apoiam 
o evento, com o propósito de ofertarmos aos partici-
pantes segurança, conforto e entretenimento.

A Tembici, empresa líder em micromobilidade na 
América Latina, é um dos nossos parceiros nes-
te ano. Por isso, se você quer estar conosco no 
21º Passeio Ciclístico da ADEPOM, mas está sem 
sua bike, pode vir tranquilo que teremos bicicletas 
compartilhadas para serem emprestadas, totalmente 
apropriadas para pedaladas urbanas. 

O empréstimo será feito por ordem de chega-
da dos participantes e mediante o preenchimen-
to de uma ficha de responsabilidade para uso, na 
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COM QUE BIKE EU VOU?
Praça Heróis da FEB, onde equipes da organi-
zação, de apoio e atividades de suporte do nosso 
21º Passeio Ciclístico estarão à disposição de to-
dos. Como já citado, a largada é às 8 horas, po-
rém, é preciso chegar mais cedo, tanto para pegar 
a fila de empréstimo das bikes, como para receber a 
camiseta personalizada do evento, que será entre-
gue para quem comparecer com dois quilos de ali-
mentos não perecíveis para doação às entidades de 
caridade apoiadas pela  ADEPOM. 

Além do empréstimo das bikes compartilhadas, 
também teremos sorteios de bicicletas e outros brin-
des, prêmios para a bicicleta mais enfeitada e prê-
mios para o participante mais idoso e mais  jovem.

Clique no link http://adepomeventos.diapoio.com.br/ 
para se inscrever ou, se preferir, aponte a  câmera do 
seu celular para o QR Code da imagem abaixo.

http://adepomeventos.diapoio.com.br/ 


A PMESP deu início, neste 3 de setembro, à 
Operação Romeiro 2022, que se estenderá 
até 11 de dezembro. Nesse período, o poli-

ciamento será intensificado com apoio das unidades 
territoriais e especializadas da PM da Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, incluindo 
a Base de Aviação (Águia da PM), o 3º Baep (Ações 
Especiais), o Policiamento Rodoviário Estadual, o 
Policiamento Ambiental e os Bombeiros.

O objetivo da operação é atuar de forma ostensiva 
em prol da segurança dos visitantes, dando ênfase 
aos pontos de maior fluxo de pessoas e ocorrências, 
nos horários de maior movimento.

Confira as dicas transmitidas pelas equipes da 
Operação Romeiro 2022 e divulgadas em destaque 
no Blog da PMESP:

• HIDRATAÇÃO. Há grande número de ocorrên-
cias de mal súbito nesse período, em razão da esta-
ção do ano e aglomeração das pessoas. Orientamos 
a hidratação para evitar ocorrências dessa natureza.
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OPERAÇÃO ROMEIRO 2022
PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

INTENSIFICADAS

• CRIANÇAS E IDOSOS PERDIDOS. Torna-se 
comum, nesta época, o desencontro de pessoas, 
principalmente idosos e crianças. Orientamos que as 
pessoas usem pulseira com informações para sua 
identificação e localização do ônibus, além do conta-
to telefônico do responsável.

• FURTOS. O cuidado com objetos pessoais (bol-
sas, carteiras, celulares, etc.) é essencial, pois opor-
tunistas podem se aproveitar da aglomeração e boa 
fé dos visitantes para a prática de furtos.

A Operação Romeiro acontece de maneira si-
multânea nos municípios de Aparecida (Basílica 
Nacional), Guaratinguetá (Santuário Frei Galvão) e 
Cachoeira Paulista (Santuário Pai das Misericórdias 
– Comunidade Canção Nova).

Durante o período serão intensificados o patrulha-
mento nas imediações do Caminho da Fé e da Rota 
da Luz, trajetos utilizados por milhares de peregrinos 
diariamente.

Fonte e imagem: Comunicação Social PMESP
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