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 A PARTIR de amanhã, dia 1º de se‐
tembro, o Sindsep‐PE se une aos vários seto‐
res dos movimentos sociais para dar início à 
votação do plebiscito popular em prol de 
uma constituinte exclusiva e soberana do 
sistema política brasileiro. A entidade, em 
parceria com o Sindicato dos Trabalhadores 
do Judiciário Federal (Sintrajuf), estará com 
urnas nos órgãos federais do Recife e interior 
do Estado para colher os votos dos servi‐
dores. São 46 urnas, entre fixas e itinerantes, 
algumas delas instaladas na sede e nas 
subsedes do Sindsep até o encerramento da 
votação, no dia 7 de setembro.
 Durante esses sete dias, a população 
será consultada se quer mudar o sistema polí‐
tico. Junte‐se a milhares de brasileiros e res‐
ponda: você é a favor de uma constituinte 

exclusiva e soberana sobre o sistema políti‐
co? Diga SIM! e ajude o Brasil a ser um país me‐
lhor, mais democrático. A ideia é coletar 10 mi‐
lhões de assinaturas em todo o Brasil, as quais 
serão enviadas ao governo e o Congresso 
Nacional, no sentido de pressionar as institui‐
ções de poder a realizarem a reforma política.
 Além das urnas do Sindsep, outras 
entidades estarão recolhendo votos e tam‐
bém será possível votar pela internet, no en‐
dereço www.plebiscitoconstituinte.org.br. 
Na sexta, dia 5, a coordenação do Grito dos 
Excluídos promove o Pré‐Grito, com uma 
urna fixa na  praça do Diário, centro do Recife, 
onde as pessoas poderão votar. Exerça sua 
cidadania. Procure um local de votação mais 
próximo e mude a realidade do seu país. A 
hora  é essa. Faça a sua parte.

Plebiscito	em	prol	da	reforma	política
começa	amanhã	e	segue	até	o	dia	7


