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SEU VOTO TEM PODER

2º TURNO DAS ELEIÇÕES

Se você ainda não decidiu se irá e em quem 
irá votar nesse segundo turno, saiba que seu 
voto poderá impactar as eleições gerais de 

2022 e, consequentemente, o futuro do nosso país.
O clamor é por mudanças que impactem 

positivamente na vida da população, em especial na vida 
das pessoas das classes economicamente e socialmente 
desfavorecidas.

A escolha nesse segundo turno será entre duas 
agendas com espectros bem distintos. Uma opção 
é votar na agenda que defende políticas públicas 
para criar e garantir direitos 
individuais e/ou coletivos 
em favor do trabalhador e 
da trabalhadora. A outra 
defende os interesses 
do empresariado e 
banqueiros milionários em 
detrimento dos interesses da 
classe trabalhadora.

As mudanças que queremos 
e necessitamos só serão possíveis se o 
eleitor e a eleitora votarem consciente no candidato que 
defende a agenda que vai ao encontro dos anseios da 
população, dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Por muito tempo e, ainda reverbera, um cenário 
político nacional, majoritariamente formado por homens 
brancos e empresários, porém, graças a uma mudança 
de consciência o número de representantes negros, 
indígenas, mulheres e LGBTI+ tem gradativamente 
aumentado, conforme se constata nos resultados do 
primeiro turno das eleições municipais que elegeu mais 
de 40% de candidatos negros (pretos e pardos).

Esses dados revelam que o país está mais atento 

aos movimentos de sua representação política e seus 
autênticos aliados, não sendo mais possível tolerar o 
ataque aos direitos trabalhistas e sociais.

Por essa necessidade de mudança, é importante 
refletir sobre o poder do seu voto. Quando você vota 
nos seus representantes municipais, essa escolha irá 
futuramente ajudar a definir o cenário político nacional 
nas eleições gerais de 2022 que irão escolher aqueles e 
aquelas que decidem sobre nossas vidas, em diversas 

áreas, entre elas: saúde, educação, 
emprego, segurança, moradia.

Se realmente queremos 
a retomada da soberania do 
país, dia 29 de novembro de 

2020 teremos a oportunidade 
de reconstituir as bases de 
uma política voltada para 

o povo, vislumbrando um 
reposicionamento da classe 

trabalhadora que tanto perdeu durante os últimos 
anos. Teremos, portanto, mais uma chance de exercitar 
o direito constitucional e democrático de escolher 
representantes comprometidos com a agenda do povo e 
da classe trabalhadora.

Então, seu voto tem poder? Sim. Para o 

bem e para o mal, para o certo e para o errado, para 

avanços e para retrocessos, para a paz e para a guerra, 

para a verdade e para a mentira, para o amor e para o 

ódio, enfim para a vida e para a morte. Pense! Reflita! 
Vote consciente e com segurança! Seu voto tem 
poder!


