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SEU VOTO
MUDA O
BRASIL

Neste ano vamos votar para presidente, governador, deputados e senadores. Cada eleitor precisa fazer
uma reflexão sobre a importância do seu voto para mudar o futuro do Distrito Federal e do Brasil. O voto é
individual e secreto, mas votar errado tem consequências coletivas. Por isso, temos que ter muito cuidado
na hora de escolher os candidatos que vão representar e defender os trabalhadores.
Cada trabalhador precisa conversar com seus companheiros de trabalho, os amigos e a família sobre as
eleições. Nosso compromisso é votar em candidatos que já provaram que defendem os direitos dos
trabalhadores, pois são os eleitos que aprovam projetos e tomam as decisões políticas que podem piorar
ou melhorar a nossa vida.
Nosso voto será de ESPERANÇA e MUDANÇA. A nossa vida piorou muito nos últimos seis anos (2016
a 2022) e precisamos dar um basta nessa situação. O Brasil está vivendo um dos piores momentos de sua
história: inflação alta, desemprego, fome, salário desvalorizado, retirada de direitos trabalhistas, aumento
da violência e ameaças à democracia. Perdemos mais de 682 mil brasileiros para a Covid-19, vidas
que poderiam ter sido salvas, se não fosse a incompetência ou omissão dos governantes.
O Sinttel-DF respeita a Lei Eleitoral e não irá se manifestar a favor ou contra qualquer candidatura, mas o
sindicato não pode ficar em silêncio em relação às Eleições 2022. Portanto, temos a responsabilidade e a
obrigação de alertar os trabalhadores e trabalhadoras que representamos para a importância do voto, pois
os trabalhadores precisam eleger seus representantes no PODER LEGISLATIVO [deputado federal,
deputado distrital e o senador] e no PODER EXECUTIVO [governador e o presidente da República].

VAMOS VOTAR EM QUEM NOS REPRESENTA E
DEFENDE OS NOSSOS DIREITOS.

