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Eleições municipais à vista. Servidores
devem estar atentos na hora de votar
Tem início o mês de novembro em
que se realizará, em todo o Brasil, as eleições
municipais. Será o momento de o cidadão
escolher os futuros prefeitos e vereadores de
sua cidade. O Sindsep-PE alerta a todos os
servidores federais sobre a importância de
escolherem candidatos alinhados à classe
trabalhadora e ao serviço público.
“Será uma eleição diferente. Acontece
no momento em que o mundo passa por uma
pandemia da Covid-19. Muita gente isolada em
suas casas, boa parte desempregada ou com o
rendimento diminuído, e tendo que se adaptar
a esse novo normal, que de normal não tem
nada. Então nós, enquanto entidade classista,
alertamos a todos os companheiros que alinhem o seu voto a aquilo que acreditam ser
melhor para a sua cidade e para o serviço público, que se mostrou tão importante na luta contra o coronavírus”, alerta o coordenador geral
do Sindsep-PE, José Carlos de Oliveira.
Para auxiliar os cidadãos com suas

escolhas, a CUT lançou a Plataforma da
CUT/Eleições 2020. A ideia na verdade é
incentivar o voto em candidatos ligados à
luta e demandas da classe trabalhadora
brasileira. A ferramenta traz dados econômicos e sociais, bandeiras de luta e a visão da
Central a respeito de temas importantes que
precisam ser defendidos em prol dos trabalhadores e das trabalhadoras. Para acessála, entre no site cut.org.br.
Com o lema Defender a Vida, os
Empregos e a Renda da Classe Trabalhadora,
a Plataforma destaca que essas eleições
municipais trazem na sua centralidade a luta
para reverter o desmonte do Brasil “Será a
oportunidade de derrotarmos esse projeto
entreguista e privatista da extrema-direita
em curso no país e devolver o Brasil aos brasileiros, com mais serviço público e mais
políticas públicas. Queremos nosso país de
volta ao nosso povo. 2020 começa agora”,
reforça o coordenador geral do Sindsep-PE.

