Haddad agradece votos recebidos e promete
oposição

Recebido entre palmas de correligionários, lideranças de PT, PROS, PCdoB, PSOL e movimentos
sociais, o candidato derrotado à presidente da República, Fernando Haddad, agradeceu na noite de
hoje (28) os 46 milhões de votos no segundo turno das eleições.
Em tom firme, Haddad discursou por cerca de dez minutos e garantiu que se manterá na oposição
parafraseando o hino nacional. “Verás que um professor não foge à luta. Nem teme quem adora a
liberdade a própria morte”, afirmou, ao lado da esposa, Ana Estela Haddad, seus filhos Bernardo e
Ana Carolina, sua mãe, e irmãs.
Democracia
Haddad ressaltou que há um longo período as “instituições são colocadas à prova a todo instante” e
que soberania nacional e a democracia são valores que estão “acima de todos nós.”
“Temos uma tarefa enorme no país, que é em nome da democracia, defender o pensamento, as
liberdades desses 45 milhões de brasileiros”, argumentou. “Parte expressiva do povo brasileiro
precisa ser respeitada nesse momento”, completou.
Haddad subiu ao palco acompanhado da vice, Manoela d’Ávila, que carregava sua filha Laura no
colo, do ex-candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, da ex-presidente Dilma Rousseff e
de outros políticos de esquerda.

Coragem
Haddad afirmou que tem um compromisso com os brasileiros e pediu para que seus eleitores não
aceitem provocações e ameaças. “Não vamos deixar esse país para trás. Vamos colocar o nosso
ponto de vista”, assegurou. “Coloco a minha vida à disposição desse país. Não tenham medo, nós
estaremos aqui. A vida é feita de coragem.”, garantiu.
Antes de discursar, houve um minuto de silêncio em homenagem às mortes de Marielle Franco, Moa
do Catendê e Charlione Albuquerque.
Derrota
O candidato do PT foi derrotado por Jair Bolsonaro por uma diferença de cerca de 11 milhões de
votos. Por meio do Twitter, a candidata à vice na chapa de Haddad, Manoela d’Ávila, disse que “a
tristeza tem que se transformar rapidamente em resistência.”
“O espírito desses últimos dias, nos quais milhares foram para as ruas pra virar votos de um modo
tão bonito precisa se manter e se multiplicar. Eles venceram, mas a luta vai continuar. Vamos
permanecer juntos, resistir e defender a democracia e a liberdade”, afirmou.
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