
 Democracia amadurecida pela vitória do povo com Dilma 

 

É com grande alegria que, no último domingo, 31 de outubro, acompanhamos e 

confirmamos a vitória  de Dilma, presidenta eleita com expressivos 54 milhões de 

votos.  

 

Uma vitória que representa um importante passo para a consolidação da  democracia 

brasileira, em dois sentidos fundamentais: Primeiro pelo contexto em que ela ocorreu 

de grande alavancada de políticas públicas, principalmente,  em  áreas como educação 

e assistência social. Portanto houve a construção e fortificação das bases necessárias 

para que o cidadão tenha melhores condições de vida e  assuma as rédeas  de seu 

desenvolvimento com participação e protagonismo. Um contexto em que o 

desenvolvimento econômico é planejado de forma associada com o desenvolvimento 

social. Mais que a aprovação de um projeto, a resposta das urnas nos indicam a 

aprovação de formas e práticas de governar que tenham o foco da pessoa humana, a 

partir  do diálogo constante com segmentos e setores sociais. Trata-se de um novo 

jeito de pensar nosso país, rico em diversidade natural, humana e cultural, que inclusive 

é aplaudido por outras nações, reacendendo o sentimento de auto-estima de milhões 

de brasileiros e brasileiras. 

 

Segundo por se tratar do  histórico reconhecimento e aceitação,  públicos, da 

capacidade  de segmentos e grupos desfavorecidos social e economicamente. A 

mulher Dilma foi eleita como pessoa capaz, uma grande liderança política que irá 

suceder um operário, Lula, o presidente mais bem avaliado em nossa história que 

figura entre grandes lideranças mundiais. Como ela mesma disse no domingo  “SIM, a 

mulher pode!”. E desta maneira, rompendo paradigmas, estamos diante de uma 

evidência histórica que aponta para o vigoroso amadurecimento de nossa democracia 

que com mais esse passo mostra a força deste  povo. Uma força identificada por Dilma 

no turbilhão eleitoral e revelada por ela durante o pronunciamento em Brasília, disse 

ela: “O que mais me deu esperanças foi a capacidade imensa do nosso povo, de agarrar 

uma oportunidade, por mais singela que seja, e com ela construir um mundo melhor 

para sua família. É simplesmente incrível a capacidade de criar e empreender do nosso 

povo”,  e ainda ressaltou como compromisso fundamental: “a erradicação da miséria e 

a criação de oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras” 

 

Lula caminhou muito na direção de promover justiça social e vida digna para o nosso  

povo e Dilma dará continuidade ao processo de consolidação das lutas populares, a 

partir da revitalização dos espaços de debates que oferecem à população a 

oportunidade de interferir na vida de suas comunidades,  permitem ao poder público 

trabalhar de modo mais assertivo e impõem ao agente público e aos grupos políticos 

partidários novas e renovadas  formas de entender e agir para corresponder aos 

anseios de nossa gente. 

 

Minha conterrânea, e agora primeira  presidente mineira desde Juscelino Kubitschek, 

expressou em seu primeiro pronunciamento a preocupação em zelar pela vida, por 

direitos civis e pela sobriedade econômica, como cito a seguir:  

 



•Valorizar a democracia em toda sua dimensão, desde o direito de opinião e expressão 

até os direitos essenciais da alimentação, do emprego e da renda, da moradia digna e 

da paz social. 

 

•Zelarei pela mais ampla e irrestrita liberdade de imprensa.  

 

•Zelarei pela mais ampla liberdade religiosa e de culto. 

 

•Zelarei pela observação criteriosa e permanente dos direitos humanos tão claramente 

consagrados em nossa constituição.  

 

•Zelarei, enfim, pela nossa Constituição, dever maior da presidência da República. 

 

Com a continuidade do processo democrático, alcançado com a eleição em seqüência 

da terceira liderança do país – sem interrupções, chegamos à maioridade democrática 

e, junto com a presidenta eleita Dilma Roussef,  pretendemos trabalhar para fortalecer 

nosso país, sua gente e suas instituições como forma de garantir o equilíbrio nas 

relações e direitos fundamentais. 

 

Assim,  desejo que daqui por diante a palavra   “Presidenta” não soe mais tão estranho 

aos nossos ouvidos e percepção, e possamos adotá-la amplamente, mesmo com a 

regra aceitando as duas formas.  

 

Muito bem! 

 

Claudio Vereza PT/ES 


