
Nesse dia 7 de outubro, vote consciente!

Nesse dia 7 de outubro acontece o primeiro turno das eleições municipais em todo o País. 
Nestas eleições o voto consciente é muito importante. Nesse dia, mais que um voto, 
depositamos nas urnas nossos anseios de mudança e nossa crença que estamos 
votando em candidatos que podem fazer a diferença. Nós trabalhadores precisamos votar 
conscientes nesse dia, votar em candidatos tanto à Prefeito quanto a vereador que 
tenham propostas concretas voltadas para a classe trabalhadora. Votar em candidatos 
comprometidos com as causas dos trabalhadores, com as causas sociais, e não votar 
naqueles que demonstraram uma conduta sem ética e que não estão comprometidos com 
ideais de justiça social.

É o nosso voto que define os rumos das nossas cidades para mais quatro anos. Não 
devemos votar por influência de quem está à frente nas pesquisas e muito menos vender 
nosso voto. Ele é uma das nossas armas como cidadãos, não vamos desperdiçá-lo.
É fundamental elegermos prefeitos e vereadores que prezam o interesse público e 
coletivo acima do interesse particular e que defenderão políticas que valorizaram o 
cidadão, e não aqueles que priorizam o clientelismo, a troca de favores, que empregam 
parentes, que roubam e desviam verbas públicas para seu próprio benefício, que 
esquecem os compromissos de campanha e tratam com descaso a população e seus 
eleitores. É nosso dever votar em pessoas decentes, identificadas com valores 
humanitários e sociais. 

A compra de votos não deve ser vista como uma prática normal, deve ser denunciada e 
combatida. Seu voto é sua arma contra os maus políticos. Não o desperdice, não o jogue 
no lixo. 

Política é um assunto que desperta ódios e paixões. Para algumas pessoas, é de extrema 
importância, para outras não. Muitos preferem dizer que não gostam de política, porém 
esquecem que a política está em todo lugar, está em toda parte nas nossas vidas. 
Quando nosso remédio está caro demais, quando os alimentos sobem, quando a 
educação e a saúde são deixadas de lado, tudo isto é resultado de políticas aplicadas por 
aqueles em que nós votamos, aqueles que estão no poder por que nós votamos neles. 
Então, não deixe que outra pessoa decidir por você. Não desperdice este direito votando 
em maus políticos. 

Além disso, mais que votar, depois do processo eleitoral, precisamos nos manter 
mobilizados e na luta para cobrar dos nossos representantes que cumpram suas 
promessas de campanha, que trabalhem para o povo e não para os donos do capital.
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