Dilma Rousseff é reeleita
presidente do Brasil
Com 98% das urnas apuradas, petista lidera com 51,45% dos
votos válidos e ficará mais quatro anos no poder
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O Brasil reelegeu Dilma Rousseff (PT) presidente da República.
Com 98% das urnas apuradas até as 20h30min, a petista já
conquistou 53.317.776 votos, e não pode mais ser alcançada
pelo adversário Aécio Neves (PSDB), que somou 50.310.129
votos. A candidata petista conta com 51,45% dos votos válidos,
contra 48,55% do adversário. Com a reeleição de Dilma, o
Partido dos Trabalhadores deve chegar a 16 anos de poder no
cargo máximo do país — dois mandatos de Lula e, agora, dois de
Dilma.
Conheça as propostas de Dilma Rousseff para oito setores no
país
Para conquistar um segundo mandato, a presidente convenceu a
população de que sua reeleição significará, de fato, o início
de um novo ciclo de mudanças para o país. Ao lado de PMDB,
PSD, PP, PR, PROS, PDT, PC do B e PRBO, Dilma integrou a
coligação Com a Força do Povo. O slogan “governo novo, ideias
novas” emplacou:
— Fizemos muito, mas precisamos fazer muito mais, porque as
necessidades do povo ainda são grandes. O povo quer mais e
melhor, e nós também — disse Dilma, em junho, durante a
convenção do PT que lançou sua candidatura e apontou para o
tom que a campanha ganharia.
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