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Dois brasileiros famosos por abordar a
vida nos EUA são eleitos no Brasil
Letícia Carvalho/G1
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Regis e Marcele, acompanhados dos lhos, votaram em Atlanta

Brasileiros nos EUA
votam a favor de mudanças
Os 19 colégios eleitorais nos Estados Unidos estão em
votação desde às 8h, dependendo do horário local, que
pode ser de uma a quatro horas do fuso horário brasileiro

Leandra Felipe/Agência
Brasil

N

a maioria dos centros
de votação há filas, mas
a votação transcorre
sem problemas, segundo autoridades consulares. A Agência Brasil conversou com eleitores
que votam em Atlanta, Georgia,
centro de votação com 10,6 mil eleitores. A maoria diz que espera que
o país melhore e que não ocorram
retrocessos.
O casal Regis e Marcele Farias vota pela primeira vez no exterior este ano. Eles estão em Atlanta
há quatro anos. "O que queremos
é que o Brasil mude, que a corrução deixe de ser um problema que

nos impeça de crescer", afirmaram
enquanto esperavam na fila para
votar.
A analista de marketing Edna
do Nascimento Silva, também vota
pela primeira vez no exterior. "Espero que os candidatos eleitos realmente cumpram as promessas que feitas.
O Brasil precisa sair dessa situação
onde só acontece retrocesso", disse
Edna, que está no país desde 2015,
vinda de Taubaté (SP).
Juliana Martins, de Minas Gerais, vota há 10 anos no exterior. Ela
reclamou da fila. Estou esperando
há uma hora para votar. Deve ser
porque aumentou a quantidade de
brasileiros aqui.
Alguns eleitores brasileiros
foram em caravana para votar em

outros estados.
O colégio eleitoral do Consulado Geral do Brasil em Atlanta engloba quatro estados: Georgia, Alabama, Carolina do Sul e Tennessee.
A analista de produção Raissa Labotka, que está grávida de 35
semana, saiu de Clarskville, no Tennesse, para votar em Atlanta. "Viajei cinco horas para chegar, mas valeu a pena. Mesmo não estando no
Brasil, votar é importante para mim.
O Brasil sempre será meu país."
Desde ontem (6), eleitores
usam redes sociais para combinar
horários e dividir caronas para ir ao
consulado de Atlanta. Pelo grupo
de brasileiros na região, alguns combinam pontos de encontro para dividir Uber e ir até o local de votação.

O Distrito Federal elegeu, neste domingo, 7, oito deputados federais, e um
deles é o youtuber Luis Miranda, polêmico
por abordar a vida de brasileiros nos Estados Unidos. O outro brasileiro que vive
entre EUA e Brasil e vai ocupar um cargo
político é Marco Do Val, eleito como segundo candidato ao Senado mais votado pelo
Espírito Santo.
Miranda foi eleito deputado federal
pelo Distrito Federal com 65.107 votos e
Marcos Do Val com863.359 de votos.
A partir de 2019, eles vão representar
seus eleitores na Câmara dos Deputados e
no Senado, com mandato vigente até 2022.
“Contra tudo e contra todos!!! Uma
campanha sem dinheiro e com muitos ataques, mas o Brasil venceu mais uma vez!!!
Luis Miranda Eleito pelo povo de bem e

honesto desse país! Agora vamos atrás da
mudança!” , escreveu em sua página oficial
do Facebook logo após o resultado.
Com milhões de seguidores nas redes sociais e conhecido principalmente por
abordar a diferença de vida nos Estados
Unidos e Brasil, depois de quatro anos morando fora, ele está disposto a entrar para a
vida política em Brasília.
“Se eu estiver no plenário, terei mais
chances de ser ouvido. Não é pelo dinheiro, é por ver o brasileiro sempre tentando
e nunca conseguindo se dar bem na vida”,
afirmou o candidato em entrevista à rádio
Gazeta News antes das eleições.
Sobre sua entrada para a política brasileira depois de 4 anos morando nos Estados Unidos, Miranda diz que quer entrar
na política para ter espaço para questionar
e melhorar a liberdade econômica, mercado
exterior, conquistar empresas internacionais. “É o que o Brasil precisa”, disse.

Nos Estados Unidos, Luís Miranda trabalha com a venda e a compra de
carros e imóveis; ele foi eleito deputado federal pelo DF

Marco Do Val, eleito como segundo candidato
ao Senado mais votado pelo Espírito Santo

Raissa, que mora em Clarskville, no Tenessee, viajou cinco horar para votar em Atlanta

Outro brasileiro que conquistou um
cargo político nesta eleição foi Marco Do
Val, eleito como segundo candidato ao Senado mais votado pelo Espírito Santo. Do
Val ganhou notoriedade por falar sobre segurança e mostrar a diferença de segurança
entre EUA e Brasil.
Marcos do Val se diz instrutor de técnicas de imobilizações táticas da SWAT
através da companhia que fundou, CATI-

International Police Training, desde 2000,
e membro honorário da SWAT de Beaumont, no Texas – o que quer dizer ele recebeu o título sem precisar preencher os requisitos para o cargo. Ele também é mestre
2º Grau em Aikido, diplomado e credenciado pela International Aikido Federation,
situada no Japão, e foi militar do exército
brasileiro no 38oBatalhão de Infantaria, de
acordo com descrição em seu site.

