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O DESTINO do Brasil e dos brasilei-
ros será decidido hoje, no momento que você, 
eleitor, estiver frente a frente com a urna. A 
responsabilidade é muito grande. Nesse 
segundo turno da eleição presidencial não dá 
para arriscar, nem para votar sem compro-
misso. O que está em jogo é a vida de quase 
200 milhões de pessoas. Temos que votar 
pensando no coletivo, no que o próximo go-
verno pode fazer para toda a população. É pre-
ciso analisar como está o Brasil hoje e como 
estava antes. Pensar no presente e no futuro, 
tendo como base o passado.

Não se deixe levar pelo discurso 
vazio, do ódio ou da mentira. Faça um esforço 
e tente lembrar onde você estava  há 13, 15, 
20 anos. Sua vida melhorou? Você, servidor 
público, lembra do fantasma da privatização, 
da extinção de órgão? E os novos con-
cursados, sabia que antes praticamente não 

existiam concursos públicos?  Educação? As 
universidades públicas estavam todas suca-
teadas, bem diferente do que é hoje. A fome, a 
miséria, o desemprego, a falta de dignidade 
humana... Isso tudo é coisa do passado. Hoje, 
muita gente que antes vivia em condição 
subumana, que se submetia a qualquer tipo 
de trabalho, muitas vezes até semi-escravo, 
hoje já não mais se submete. Não é a toa que o 
Brasil saiu do mapa da fome, reconhecido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU).

O Brasil de hoje é outro e pode ser 
ainda melhor. Retroceder nessa altura do 
campeonato é jogar no lixo mais de uma dé-
cada de avanços e conquistas. São dois pro-
jetos em jogo: um que prioriza o social e outro 
que representa o retrocesso, voltado para 
uma elite minoritária, que busca privilégios. 
Por tudo isso, pense bem antes de votar. A 
decisão está em você.

retroceder.	A	responsabilidade	é	sua!
Brasil	decide	hoje	se	quer	avançar	ou
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