



A entrevista desta edição é com o secretário de Tecnologia da Informação, Dr. Giuseppe 
Janino. Ele fala sobre a preparação das urnas eletrônicas para votação, a identificação 
biométrica do eleitor, a realização das eleições, entre outros assuntos.



tema da reportagem da Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TSE. 



a efetivação de direitos; para que servem as eleições; pluralismo partidário no Brasil; 
evolução da urna eletrônica; participação política da mulher no Brasil. Confira.





 



     



     





     

       

      



      

     

     

   





     







      

      

      





    



    

  

      

      

      

    



     









       





    

    

     

     



     



     



     

     

    



       

      





       



        

      

      

      

      

 

      



     



       



     



    



    

     



      

    



      



 

    

       

      



      







     

  

      

      







    

    



      

       



  

    



     

     

      



      

      

         



     

     

    

      

    

     



 

       

     

    







     





      

     



 













      

     

     



   





     



       



     

 

      

        







      

      

      



     



     





     

       

    

      









     

    

      







 





   

       

  

 











    



       

    

       





     

     





       

     

    

        

    




