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SEM MEDO DE SER FELIZ
O Brasil está vivendo um dos momentos mais
importante da sua história desde as Diretas Já,
movimento que levou às ruas de todo o País
centenas de milhares de brasileiros e brasileiras,
multidões clamando por eleições diretas para
presidente de República. Nos orgulhamos de ter
participado – como protagonistas – desse
acontecimento histórico.
A voz do povo ecoou pelos rincões deste país, mobilizando adolescentes, jovens, adultos que,
irmanados pelo mesmo sentimento em busca de liberdade, quebraram as amarras impostas pelo
regime militar opressor que impedia as liberdades e o direito sagrado de expressão do livre
pensamento.
Conquistamos o direito de votar, participamos de sucessivas eleições e sempre respeitamos os
resultados das urnas. Mas essa tradição de eleições pacíficas no Brasil está sendo – de forma
proposital – destruída pelo chefe do Poder Executivo, com a clara intenção de tumultuar o processo
eleitoral e de não aceitar os resultados apurados nas urnas eletrônicas, urnas que o elegeram
presidente em 2018.
Nosso Brasil é pacífico e democrático, por isso, o nosso povo é respeitado e admirado nos quatro
cantos do Planeta. Somos o país da alegria, do futebol, do carnaval, da solidariedade, da tolerância
e do amor ao próximo. Devemos estufar o peito e dizer: “Não à violência, não à intolerância, não
às armas!” A nossa bandeira é da PAZ e da HARMONIA entre todos os brasileiros e brasileiras.
As eleições de 2022 não podem se transformar em guerra, pois ela é o exercício pleno da liberdade
e livre escolha do eleitor, que só existem no Estado Democrático de Direito. Não podemos seguir
nessa aventura patética, perigosa e suicida de um presidente incompetente, insensível e
desumano que, inevitavelmente, nos levará ao agravamento do caos social, político e
econômico em que o Brasil está mergulhado.
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