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É muito comum ouvirmos que todos os políticos são iguais e que o voto é apenas uma 

obrigação. Muitas pessoas não conhecem o poder do voto e o significado que a política tem 

em suas vidas. 

Numa democracia, como ocorre no Brasil, as eleições são de fundamental importância, 

além de representar um ato de cidadania. Possibilitam a escolha de representantes e 

governantes que fazem e executam leis que interferem diretamente em nossas vidas. 

Escolher um péssimo governante pode representar uma queda na qualidade de vida. Sem 

contar que são os políticos os gerenciadores dos impostos que nós pagamos. Desta forma, 

precisamos dar mais valor a política e acompanharmos com atenção e critério tudo que 

ocorre em nossa cidade, estado e país. 

O voto deve ser valorizado e ocorrer de forma consciente. Devemos votar em políticos com 

um passado limpo e com propostas voltadas para a melhoria de vida da coletividade. 

Nesta época é difícil tomar uma decisão, pois os programas eleitorais nas emissoras de 
rádio e TV parecem ser todos iguais. Procure entender os projetos e ideias do candidato 
que você pretende votar. Será que há recursos disponíveis para que ele execute aquele 
projeto, caso chegue ao poder? Nos mandatos anteriores ele cumpriu o que prometeu? O 
partido político que ele pertence merece seu voto? Estes questionamentos ajudam muito 
na hora de escolher seu candidato. 
 
Como vimos, votar conscientemente dá um pouco de trabalho, porém os resultados são 

positivos. O voto, numa democracia, é uma conquista do povo e deve ser usado com critério 

e responsabilidade. Votar em qualquer um pode ter consequências negativas sérias no 

futuro, sendo que depois é tarde para o arrependimento. 
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