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POLÍTICA ALÉM DO IMPEACHMENT, OPOSITORES QUEREM UM NOME FORTE PARA ENFRENTAR BOLSONARO EM UMA EVENTUAL DISPUTA EM 2022

IMPEACHMENT

NAS RUAS
Oposição aposta em ofensiva nas
manifestações de rua para forçar pedidos de
impeachment contra Bolsonaro

brasília
Da redação
@jornalovale

As manifestações contra o
presidente Jair Bolsonaro se
intensificam por todo o país,
principalmente aos finais de
semana, como uma estratégia
dos partidos de oposição para
pressionar um possível pedido
de impeachment contra ele.
Aliás, atualmente, Bolsonaro
tem 122 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, vindos de diversos setores. Alguns estão em análise.
Com o Brasil superando a
triste marca dos 500 mil mor-

tos por conta da Covid-19,
desde março do ano passado,
Bolsonaro é apontado como
um dos grandes responsáveis
pelo aumento de casos e óbitos, devido aos seus discursos negacionistas e a favor de
medicamentos considerados
ineficazes pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

122

PEDIDOS
de impeachment já foram
protocolados contra o
presidente da República,
Jair Bolsonaro

“A sociedade começou a andar. O povo brasileiro está
acordando”, disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), potencial candidato nas
eleições de 2022 para tentar
vencer Bolsonaro.
Agora, os partidos de oposição se unem para tentar forçar
a saída do presidente do cargo.

2022

É O ANO
da realização das próximas
eleições presidenciais; também haverá para governador,
deputados e senadores

Lula, porém, tem evitado participar das manifestações por
alegar que não quer criar um
clima eleitoral antecipado.
No final de semana anterior,
por exemplo, várias manifestações foram realizadas nas
principais capitais brasileiras
e em muitas cidades do interior, como em São José dos
Campos, por exemplo.
OFENSIVA.

Por enquanto, as manifestações de rua estão sendo as
principais aliadas da oposição. Historicamente, grandes
protestos ajudaram a derrubar
presidentes, como Fernando
Collor de Mello, em 1992 e Dilma Rousseff, em 2016.
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