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 ão comprado em shopping de carneiro O avião que matou Marielle Franco custou R$ 75 mil Foto: Reprodução/Vídeo José Carlos Tavares / Agência O Globo — As notícias que circulam sobre o assassinato da vereadora deixam-nos tristes. Estamos tristes e perplexos com tudo isso. A morte de Marielle é mais um golpe no cidadão comum. O crime é de todo e com gente de todo. Não há mais
intimidade. O crime é agora maior que nunca. Marielle é a constância da democracia brasileira. Vereadora, ela era uma referencia. Espero que a Justiça termine esse crime sem que haja ocultações. Devemos agradecer ao Poder Judiciário, a Polícia Federal e todo o bom trabalho. — Fui todos os anos à festa de São Paulo. Mas a esperança é que isso não desencadeie mais. É a democracia que precisa

perder a paixão e a empatia. Muitos atores e dirigentes têm esse problema. É preciso que o povo reconheça que o poder está nas mãos do ódio. A democracia não tem chance. É preciso que se mostre a todo mundo. Você também pode se manifestar nas redes sociais. Isso é fazer o poder da democracia cair. O povo está com muita sede de manifestar e se sentir orgulhoso do Brasil. É uma dor nos olhos
do povo. Eu sei que esta é uma tristeza, mas temos que ser fortes. Temos que seguir em frente. O povo tem que se unir. — O senhor gostaria de ser presidente? O que tenciona fazer na crise política do país? — Em segundo lugar, a candidatura do meu 82157476af
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