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Diversidade de Brockton demonstra um grande potencial
para a cidade.

En Brockton, candidatos de diversas origens apresentam
potencial de subida ao poder.

É já amanhã, terça-feira, 5 de Novembro, as eleições na cidade de Brockton para quatro
categorias: (1) Mayor; (2) City Councilor At-Large; (3) Wards; (4) School Committee.
Da lista dos oito candidatos para City Councilor-At Large que ficaram melhor classificados nas
eleições primárias, três são de grupos étnicos (ex-minorias): Moises Rodriges, Shaynah M.
Barnes e Jass Stewart.
Até agora, na história da cidade, Jass Stewart foi o primeiro e único político de grupos étnicos
que conquistou este lugar.
Desta lista, pela primeira vez, destaca-se um cabo-verdiano, Moises Rodrigues, que nas
primárias ficou no terceiro lugar.
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Na disputa ao mais alto cargo a actual Mayor, Linda Balzotti, que procura um terceiro mandato,
leva uma vantagem de cerca de oitocentos votos a mais sobre o seu mais directo adversário,
Bill Carpenter.
Calcula-se que, no máximo, 10 mil pessoas possam votar esta terça-feira, 5 de Novembro,
nestas eleições.
Brockton passou a ser uma cidade de diversidade. Pelo menos 9 comunidades expressivas
distintas fazem parte desta comunidade cuja população está estimada em cerca de 100 mil
pessoas.

Os votos da primeira volta ficaram distribuidos da seguinte forma:
- Mayor: (1) Linda Balzotti – 3.853 votos; (2) Bill Carpenter 3.035
- City Coucilor At-Large: (1) Robert Sullivan – 4.320 votos; (2) Jass Stewart – 3.848; (3) Moisés
Rodriges – 1.828; (4) Graig O. Pina – 1.578; (5) Shaynah M. Barnes – 1.505
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