
Бразилија: Хиљаде присталица Жаира Болсонара упало је у Конгрес, председничку палату и седиште Федералног врховног суда. Демонстранти моткама тукли полицајце на коњима. Председник Лула наредио интервенцију Националне гарде
недеља, 08 јануар 2023 22:40

Присталице бившег председника Бразила Жаира Болсонара упале су у зграду Конгреса
у Бразилији, преноси "Одија". Демонстранти су пробили блокаду коју је направила војна
полиција.

  

  

Како наводи Одија, демонстранти су упали у Национални конгрес, Палату Планалто и
седиште Федералног врховног суда. Војна полиција је покушала да у томе спречи
демонстранте користећи бибер-спреј.

  

Демонстранти носе транспарентe са натписима "Лула у затвор", "Војна интервенција",
"Врховни је народ" и "Председник Болсонаро".
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ÚLTIMA HORA 
  Seguidores de Bolsonaro intentando entrar en el Congreso de Brasil. Ah, no, que son
seguidores de @PabloIglesias  intentando entrar en el Congreso de España para impedir la
investidura de Rajoy. pic.twitter.com/anytzw2ib8

  — Yasujiro Oficial (@YasujiroOficial) January 8, 2023    

Председник Бразила Луиз Инасио Лула да Силва се тренутно налази на службеном путу
у држави Сао Пауло, наводи Ројтерс.

  

Министар правде Флавио Дино назвао је демонстрације "апсурдним" и навео да "покушај
да се воља наметне силом неће превладати".

  

Жаир Болсонаро је крајем децембра прошле године напустио земљу и отпутовао на
Флориду, 48 сати пре инаугурације новоизабраног председника Луле да Силве, тврдећи
да је "изгубио битку, али не и рат".

  

Болсонаро је више пута рекао да неће предати дужност Лули да Силви на инаугурацији
у недељу, кршећи бразилску демократску традицију и доводећи тиме у питање
легитимитет октобарских избора на којима је тесно поражен.
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https://twitter.com/PabloIglesias?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/anytzw2ib8
https://twitter.com/YasujiroOficial/status/1612191069965520896?ref_src=twsrc%5Etfw
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  Њујорк тајмс: Хиљаде присталица Жара Болсонара упало је у Конгрес ипредседничке канцеларије у знак протеста против украдених избора   Хиљаде присталица бившег бразилског председника Жара Болсонара упало је уКонгрес и председничке канцеларије у знак протеста против украдених избора .      Your browser does not support the video tag.   Демонстранти моткама туку полицајце на коњима  Десетине демонстраната утрчале су у председничке канцеларије, а неки су држалибарикаде како би обуздали полицију и ослободили пут за улазак још демонстраната.Унутар зграде могли су се видети демонстранти како покушавају да направе јошбарикада са столицама. Напољу је гомила демонстраната користећи штапове или моткеударила полицајца на коњу, скидајући га с коња, према видео снимку објављеном надруштвеним мрежама.     Your browser does not support the video tag.     URGENTE: Bolsonaristas arrancam policial do cavalo, dão socos e pontapés. pic.twitter.com/5FRCr2xzfp  — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023    Председник Луиз Инасио Лула да Силва, који је победио господина Болсонара у октобруи преузео дужност 1. јануара, био је у Сао Паулу, а Конгрес није заседао. И Конгрес ипредседнички уреди били су у недељу углавном празни.  Г. Болсонаро је боравио на Флориди, где је отпутовао крајем прошлог месеца када сењегово председништво ближило крају.  Десетине војника Војске ушло је у председничке канцеларије у последњих 30 минута.Два хеликоптера лебде изнад председничких канцеларија. Полицајци у хеликоптеримаиспаљују нешто што изгледа као муниција за борбу против нереда и канистере сасузавцем. Велика група демонстраната сада се удаљава од председничких канцеларијака задњем улазу у Конгрес.  Си-Ен-Ен: Болсонарове присталице пробијају безбедносне баријере, проваљују убразилски конгрес и председничку палату  Присталице бившег бразилског председника Жара Болсонара сукобиле су се саполицијом током демонстрација испред палате Планалто у Бразилији 8. јануара 2023.    de Enero: Manifestantes de derecha irrumpen en el edificio del Congreso de Brasil en unamasiva protesta reclamando que frenen las medidas dictatoriales de Lula. pic.twitter.com/IZXNyMgsP8  — La Derecha Diario (@laderechadiario) January 8, 2023    Присталице бившег бразилског председника Жара Болсонара пробили су безбедноснебаријере које су у недељу поставиле Оружане снаге и приступиле згради Конгресаземље, Врховном суду и председничкој палати Планалто, према сликама приказаним убразилским медијима.    Apoiadores de Bolsonaro, que não aceitam o resultado das eleições de 2022, invadem ecausam destruição no Palácio do Planalto. pic.twitter.com/m4ZiV6ddGH  — Metrópoles (@Metropoles) January 8, 2023    Снимци показују огромну гомилу људи у главном граду Бразилије како ходају рампомкоја води до зграде Конгреса, где су стигли до Зелене собе, која се налази испреддоњег дома Конгреса, рекао је привремени председник Сената Венецијано Витал доРого за ЦНН Бразил.  Други медији су приказивали присталице Болсонара како улазе у Врховни суд ипредседничку палату, где је Си-Ен-Ен Бразил приказао доласке полиције за борбупротив нереда и бразилских оружаних снага    Llamar al gobierno ocupa, deslegitimarlo, negar las victorias electorales, son todos caminosque llevan a tener a ultras asaltando las instituciones democráticas. Ayer fue Estados Unidos,hoy es Brasil, mañana puede ser cualquiera. pic.twitter.com/M4VaIxd6Bg  — Eduardo Bayón (@edubayon_) January 8, 2023    До кршења је дошло отприлике недељу дана након инаугурације председника ЛуизаИнасија Луле да Силве, чији повратак на власт после 12 година паузе долази након штоје победио Болсонара у другом кругу избора 30. октобра.  (РТС, Њујорк тајмс, Си-Ен-Ен, Ројтерс)  
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