
Domingo será um dia que entrará para história, pois escreveremos um novo capitulo 

da história da democracia brasileira.  

Sim, os livros de história da próxima geração, irão contar que em 2018 o Brasil se uniu 

e um homem que através de um celular conseguiu derrotar um dois maiores 

adversários que esse país enfrentou. 

Dia 28 o Brasil voltará a sonhar com ORDEM E PROGRESSO, mas acima de tudo voltará 

a sonhas com dias melhores, afinal são 14 milhões de desempregados, mais de 64 mil 

homicídios por ano, assalto ao BNDES, Petrolão entre outros escândalos envolvendo 

toda a cúpula que governou esse país nos últimos anos. 

Mudaremos e se não acertar, mudaremos novamente, isso é democracia. 

Mudaremos porque o povo brasileiro voltou a amar a pátria, 

Mudaremos porque quem deve pagar imposto são os ricos e não nós, 

Mudaremos porque defendemos o direito de Liberdade de Expressão, 

Mudaremos porque quem deve receber auxilio reclusão é a família de quem se foi e 

não o bandido, 

Mudaremos, pois não temos medo de mudança. 

Nos últimos meses eu vi um país inteiro se unir para fazer campanha de graça para um 

politico, mesmo com o povo brasileiro que estava desacreditado dessa classe, eu vi 

pessoas se juntarem para fazer adesivos e colarem em seus veículos, carreatas com o 

combustível tirado do próprio bolso.  

E o que eles quiseram em troca? Um país melhor. 

Um país onde não haja divisão entre o negro e branco, entre o sulista e o nortista, um 

país onde a família seja respeite a família acima de tudo que é a base da sociedade. 

Um país onde a criança seja respeitada na sala de aula, um país mais seguro para os 

nossos filhos. 

Domingo eu irei votar em um presidente honesto, que tem Deus no coração. Um 

presidente patriota e independente, que através de seu exemplo irá governar esse país. 

Há esperança sim. 

Dias melhores virão  e é por isso que votarei em Bolsonaro, pois faço parte dos milhões 

de brasileiros e brasileiras que entraram para história, pela coragem de mudar. 

Não por mim, mas pelos nossos netos que virão, pelas crianças que hoje choraram pela 

falta de um pão, pois o dinheiro que deveria ser investido no combate a pobreza, foi 

dizimado na corrupção. 

É po  isso ue eu voto, pois ac edito em um  B asil acima de tudo e Deus acima de 
todos  


