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 NA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA, dia 
24 de setembro, a Secretaria Operativa Na-
cional do Plebiscito Popular por uma Cons-
tituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Po-
lítico divulgou o resultado oficial da votação, 
ocorrida em todo o Brasil entre os dias 1º e 7 
de setembro. Das quase 7.754.436 pessoas 
que participaram, 97,5% disseram sim à re-
forma política. Do total de votos válidos, ape-
nas 2,57% disseram não, 0,2% votaram em 
branco e 0,17% anularam o voto.
 “Esses números demonstraram que 
há apoio popular para conseguir a constitu-
inte”, enfatizou, na ocasião, um dos coorde-
nadores nacionais do Movimento dos Tra-
balhadores Sem Terra (MST), João Paulo Ro-
drigues. “A votação foi ainda mais expressiva 
se considerarmos a campanha contra feita 
por setores conservadores da sociedade e 
principalmente pela mídia empresarial, que 

foi omissa e, mais uma vez, não divulgou as  
ações dos movimentos sociais, além de não 
ter interesse em mudar o sistema político do 
país”, completa a coordenadora geral em 
exercício do Sindsep-PE, Graça Oliveira. 
 Além disso, a votação na internet foi 
comprometida por ataques de hackers. 
Segundo dados da organização do Plebiscito, 
durante a semana de votação foram quase   
5 milhões de acesso na página do plebiscito 
na internet, mas menos de 2 milhões de pes-
soas conseguiram votar.
 O resultado da votação será entre-
gue à Presidência da República, ao Congres-
so e ao Supremo Tribunal Federal, entre os 
dias 14 e 15 de outubro, quando está pre-
vista a realização da V Plenária Nacional da 
campanha do plebiscito popular. A ideia é 
pressionar os poderes para que seja reali-
zada a constituinte do sistema político.

Mais	de	7	milhões	de	brasileiros
querem	reforma	no	sistema	político
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