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Jair Messias Bolsonaro, eleito Presidente do
Brasil
Com 55,13% ou 57.797.121 votos.
Antônio Galdino - atualizada em 29/10/2018 às 10:30 (hora local da Bahia)

Jair Messias Bolsonaro, eleito Presidente do Brasil
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da TV, durante o 1º discurso

Depois de proclamados os resultados das eleições de
2018, pela TSE, a primeira fala do novo presidente eleito
do Brasil, Jair Messias Bossonaro feita para um grupo de
emissoras de televisão que estavam em cadeia nacional
foi precedida de um momento de oração, conduzida pelo
Senador Magno Malta. “Foi a mensagem de gratidão a
Deus, que está e sempre estará acima de tudo”.
Em seguida, o novo presidente do Brasil, leu um discurso
onde apresentou uma síntese do seu trabalho na
presidência da República Federativa do Brasil, lembrando
em alguns trechos da necessidade de ser esta federação

preservada e respeitada.
Antes desta fala, em mensagem pelas redes sociais ergueu uma Bíblia Sagrada e disse que ela
sempre foi e será a sua “caixa de ferramentas” e citou o versículo 32 do capítulo 8 do livro de
João, no Novo Testamento: “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.”
Também mostrou a Constituição Brasileira e disse que o seu “governo será defensor da
Constituição”, o que repetiu no discurso para as emissoras de TV.
Depois do seu discurso, encerrado em coro pelos
presentes com o slogan de sua campanha “Brasil acima
de todos! Deus acima de tudo!” e de muitos aplausos, o
presidente eleito, Jair Bolsonaro fez muitos elogios à sua
esposa, Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro que
gosta de ser chamada apenas de Michelle de Paula ou
Michele Bolsonaro. Nasceu em Ceilândia, no Distrito
Federal, filha de pai cearense.
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Com 100% das da TV, durante o 1º discurso
urnas apuradas, Jair
Bolsonaro, do PSL- ELEITO - venceu as eleições e foi
eleito com 55,13% ou 57.797.121 votos. Fernando

Haddad, do PT teve 44,87% ou 47.039.579 votos.
A diferença entre o primeiro e o segundo colocados foi de
10.757.542, ou quase 11 milhões de votos.
Foram 115.931.315 votos votantes. 104.836.700 (90,43%)
de VOTOS VÁLIDOS
2.486.583 (2,14%) BRANCOS, 8.608.032 (7,43%) NULOS
e 21,30% de ABSTENÇÕES, ou seja, 31.370.886 de eleitores deixaram de comparecer nestas
eleições.
Jair Bolsonaro eleito presidente do Brasil

Concluída a eleição do 2º turno, Jair Bolsonaro ganhou
em 16 Estados, inclusive nos três maiores colégios
eleitorais do Brasil, São Paulo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro. Haddad ganhou em 11 Estados, inclusive em
todos os Estados da Região Nordeste.
Em Paulo Afonso, Fernando Haddad teve 79,18% dos
votos, correspondentes a 45.685 votos e Jair Bolsonaro –
ELEITO - teve 20,82%, correspondente a 12.010 votos.
Houve 539 votos brancos e 2.459 votos nulos.
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da TV, durante o 1º discurso - elogios à
esposa Michelle Bolsonaro

A campanha que acabou elegendo Jair Bolsonaro à
presidência da República, foi atípica.
O seu partido, muito pequeno não tinha as verbas para campanha de que dispunha os grandes
partidos. Por ser muito pequeno, com apenas um deputado no Congresso Nacional, tinha
apenas 8 segundos no horário eleitoral no rádio e na televisão. Também nunca teve o apoio da
grande mídia nacional, o que lhe obrigou a valer-se das redes sociais.
O seu maior adversário, que seguiu com ele para o
segundo turno, tem uma estrutura muito forte de poder e
ainda o apoio de muitos outros partidos o que lhe
assegurou muito tempo na televisão. Este adversário
esteve no poder nos quatro mandatos.

Divulgação - Do WhatsApp

E ainda, no auge da campanha, quando o candidato Jair
Bolsonaro crescia assustadoramente na preferência dos
eleitores, ele sofre um atentado à faca, que quase lhe tira
a vida e o impediu de estar presente entre os eleitores
brasileiros nas grandes ações de campanha e ficar preso,
em casa, limitado por restrições médicas.
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Quando aconteceu Frase de Jair Bolsonaro
o atentado à vida do
então candidato Jair Bolsonaro, circulou insistentemente
pelas redes sociais uma mensagem que dizia: “uma
facada destas, ou mata ou elege”, fazendo-se uma
mudança do verbo aleijar (aleija) pelo verbo eleger
(elege). Não deu outra.
Também,
logo
depois do atentado,
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com o candidato
Jair Bolsonaro na
UTI, no Hospital e
Frase de Jair Bolsonaro
em casa, impedido
de sair às ruas, de
forma impressionante, as suas dificuldades parecem ter
sensibilizado a milhões de brasileiros que saíram às ruas
em seu nome em caminhadas, carreatas e movimentos
jamais vistos, de forma espontânea no Brasil.
Os apoios também vieram de lideranças religiosas e
políticas de todo o Brasil e o resultado foi que no dia 28 Frase de Jair Bolsonaro
de Outubro de 2018, às 19 horas e 22 minutos, era
anunciado o nome de Jair Messias Bolsonaro eleito com quase 58 milhões de votos como o
oitavo presidente brasileiro desde o fim da ditadura militar.
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Durante a campanha, questionado sobre o plano de
governo Jair Bolsonaro apresentou alguns dos passos
que pretende dar e estas respostas se espalharam como
material de sua campanha poiítica pelas redes sociais.
Jair Messias Bolsonaro é um militar da reserva, político e
presidente eleito do Brasil. Filiado ao Partido Social
Liberal, foi deputado federal por sete mandatos entre 1991
e 2018. É casado com Michelle Bolsonaro.

O novo presidente
eleito do Brasil tem
defendido
como
Frase de Jair Bolsonaro
suas
principais
prioridades:
- Gestão eficiente: Garantir recursos para onde realmente
estão as demandas – estados e municípios – e não
concentrar poder em Brasília.
- Segurança: Combate rigoroso à criminalidade,
garantindo o direito à legitima defesa e dando condições
de trabalho aos nossos policiais.
- Educação: Será feito maior investimento na educação
infantil, ensino fundamental, médio e técnico. Teremos
uma educação sem doutrinação.
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Frase de Jair Bolsonaro

Para acelerar o desenvolvimento da Região Nordeste do
Brasil, Jair Bolsonaro prometeu trazer para a região a
tecnologia aplicada por Israel que transformou grande
parte do seu território, localizado em região de deserto e
formado por terrenos semelhantes e até piores que os do
Nordeste, em grandes mananciais produtivos.
Depois de ter focado em todo o tempo da campanha a sua
“intransigência contra a corrupção em todas as suas
formas”, o novo presidente eleito do Brasil, já no seu
primeiro discurso, assegurou que “vai reduzir a estrutura e

cortar desperdícios e privilégios”.
Frase de Jair Bolsonaro

http://folhasertaneja.com.br/

www.inovsi.com.br

