
NOTA SOBRE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022 

POSICIONAMENTO DAS ENTIDADES SOBRE O 2ª TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 

 
No dia 30 de outubro, a população brasileira vai às urnas para exercer sua responsabilidade social de escolher o 

governante que irá nos representar pelos próximos 4 anos. É fato que, estamos diante de uma eleição histórica em que, não 

só existem discussões sobre aspectos ideológicos, mas também embates sobre o modelo de desenvolvimento econômico de 

nosso país, onde índices comprovam um considerável e expressivo avanço no período recente, mesmo com todas as 

adversidades e crises inerentes que acompanham a realidade mundial nestes últimos 2 anos. 

Como já citado, os avanços em nossa economia são inegáveis, onde diversos foram os obstáculos no período vigente, 

entretanto, o Brasil está superando mais rápido do que o previsto estes empecilhos. Mas, ainda, precisamos evoluir. 

As entidades que representam parte do setor produtivo de Rondônia, estado este detentor de um setor agropecuário 

forte e impulsionado pelas micro e pequenas empresas, apoiam as pautas quem demonstre convicção em temas como 

desburocratização, reforma administrativa, liberdade econômica, modernização trabalhista, reforma da previdência, 

preocupação com o atual modelo tributário, teto de gastos públicos, entre outras medidas capazes de transformar o Brasil em 

um país mais competitivo em que valoriza o trabalho e o empreendedor. 

Acreditamos que é o momento para reafirmar o compromisso com as pautas acima indicadas, tendo em vista avanços 

importantes no que tange a queda do desemprego, crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) (que supera o crescimento 

da própria China, potência mundial expressiva), o combate à inflação e a retomada ágil das atividades econômicas no 

período pós-pandêmico. 

Hoje, temos a 4ª menor inflação entre os países do G20, menor inclusive que a de países como Estados Unidos, 

Alemanha e paises do Reino Unido, o que nos encoraja a crer que existem condições favoráveis para darmos um salto no 

desenvolvimento nacional caso sejam mantidas e fortalecidas as pautas citadas. 

Desta forma, é totalmente plausível considerar o atual panorama deste segundo turno das eleições como o processo 

eleitoral mais importante das décadas recentes em nossa República. Por fim, em razão dos fatos e reflexões abordados, as 

entidades que subscrevem este documento encorajam e orientam que nossa população exerça seu direito de voto de forma 

consciente, e compareçam neste próximo domingo, dia 30 de outubro, às urnas, onde nosso futuro será decidido. 

 
Votem com consciência! Bom 2º turno a todos! 
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     Ji-Paraná, 28 de outubro de 2022. 
 
                                                                                                                                                             
 
 
 
 


