
FRANCE AMERIQUE LATINE 
37 bd Saint Jacques 75014 Paris  

falnationale@franceameriquelatine.fr | 01 45 88 27 04 
www.franceameriquelatine.org  

 

1 

 
O Brasil resiste, continuaremos resistindo com ele ! 

 
No domingo 30 de outubro, com 50,9% dos votos válidos, Lula foi eleito 
presidente da Républica do Brasil por uma estreita margem, e a nossa 
associação se tem alegrado e se sentiu aliviada. 
 

Mais um mandato de Bolsonaro teria sido uma catástrofe tanto para a democracia como pelos direitos 
humanos e ambientais do.a.s  brasileiro.a.s. É isso mesmo que temos expressado no sábado 22 do 
outubro junto com outros movimentos de solidariedade na Place de la Nation em Paris  para 
manifestar o nosso apoio e nossa preocupação frente a eventualidade de mais uma vitória daquela 
triste cópia de Trump. 
 
O governo de Bolsonaro mostrou de fato – muito além do que tínhamos receado há quatro anos – 
quantas graves consequências o projeto dele podia ter para o Brasil mais também para todo o planeta. 
O balanço está marcado por todo tipo de violências, violações dos direitos fundamentais, ao acesso à 
terra, ao trabalho, à saúde ou à educação, pela recrudescência das desigualdades, pelo repúdio aos 
povos autóctonos e quilombolas, às comunidades camponeses, às mulheres, às populações negras e 
LGBTQI+, aos moradores das periferias, pela perseguição aos acadêmicos críticos, pela gestão 
desastrosa da crise sanitária, pelo desgaste da Amazônia que ameaça o futuro do planeta. 
 
Como tanto.a.s outro.a.s, desde essa segunda feira, podemos expressar a nossa satisfação de ver 
assim travar a progressão da extrema-direita e do fascimo que está renascendo e se espalhando pelo 
Brasil bem como na França e em outras partes do mundo. Havia uma necessidade urgente para o 
Brasil, para a América Latina, e para o nosso planeta de pôr termo àquela funesta aventura e salvar a 
democracia no Brasil. 
 
Ao dar a vitória, embora com uma estreita margem, ao presidente Lula, o povo brasileiro, num 
despertar da cidadania, pôs termo a esses quatro anos que tinham aberto um novo período sombrio 
da sua história. 
 
Mas embora Jair Bolsonaro tenha perdido a eleição no último momento, ele não foi derrotado, e ainda 
menos o bolsonarismo que saiu reforçado, ganhando uma maioria no Congresso Nacional e em vários 
estados, incluindo o de São Paulo, o mais importante do país. 
 
Um passo importante foi dado sem dúvida, mas os desafios que o novo presidente terá que enfrentar 
são muitos porque Bolsonaro demostrou, através um esquema aberto de corrupção, a sua capacidade 
de usar as mídias sociais para fabricar uma opinião pública bolsonarista. O modo ilegal que ele teve de 
recorrer às forças da polícia e do exército é muito preocupante, assim foi travado o exercício 
democrático e foram cometidas violências no dia eleitoral. Bolsonaro e os seus adeptos devem já 
reconhecer a presidência de Lula e aceitar uma transição pacífica. 
 
Como disse Lula na noite do dia 30 de outubro, os povos do Brasil têm que encontrar de novo o 
caminho da esperança. As organizações de solidariedade internacional e os movimentos sociais na 
França também! 
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