GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 543/2022
Data: 23/09/2022
Assunto: Projeto MPF pela Educação Social
Prezados Gestores,
Procuradores regionais eleitorais do Ministério Público Federal que atuam no estado de São
Paulo gravaram uma série de quatro vídeos, voltados ao público jovem, sobre as Eleições de 2022
através do projeto MPF pela Educação Social.
Os vídeos abordam os temas "Direito ao voto", "Cargos em disputa nas Eleições 2022",
"Combate à Fake News" e "Participação da Mulher na Política". O projeto está alinhado ao
Planejamento Estratégico do MPF e tem como objetivo aproximação com o cidadão,
especialmente com o público estudantil.
De acordo com dados consolidados do Tribunal Superior Eleitoral, o estado de São Paulo
teve em 2022 um aumento de 107,9% no número de eleitores entre 16 e 17 anos em relação a
2018. Neste ano, estão aptos a votar 358.167 nesta faixa etária (132.040 com 16 anos e 226.127
com 17 anos), enquanto em 2018 eram 172.258 (37.920 com 16 anos e 134.338 com 17). São
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185.909 eleitores a mais registrados nesta faixa etária, em que o voto é facultativo pela legislação
eleitoral, em relação às últimas eleições gerais.
Pedimos que os vídeos sejam divulgados entre o público de estudantes de 16 e 17 anos e
seus professores, enriquecendo a discussão sobre o tema das eleições e apoiando os estudantes
que irão participar pela primeira vez do processo eleitoral.
Em caso de interesse em participar e descobrir outras ações do projeto, indicamos o site:
https://educacaosocial.mpf.mp.br/ ou enviar e-mail para Silvia Kazumi - silviak@mpf.mp.br.

Atenciosamente,
Responsável:

Gislaine Benedita de Moraes
PEC de Tecnologia

De acordo:
Lúcia Elene Doriguello
CEC- Coordenadora de
Equipe Curricular
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