Gabriel Boric recebe felicitações
pela vitória nas eleições
presidenciais no Chile

Boric asegura que será el presidente de todos los chilenos. Foto: EFE

Havana, 20 de dezembro (RHC).- Gabriel Boric, 35 anos, candidato do bloco de esquerda Aprovo
Dignidade, recebeu felicitações dos mandatários de vários países, entre eles Cuba, Argentina,
Venezuela, Bolívia, Uruguai, Espanha e a União Europeia, por sua vitória no segundo turno das eleições
presidenciais no Chile, disputado ontem. Ele abocanhou 55,87% dos votos, ante seu rival de extremadireita José Antonio Kast, da coalizão Frente Social Cristã, que ficou com 44,13%.
O mandatário cubano, Miguel Díaz-Canel, destacou o resultado. “Cordiais felicitações a Gabriel Boric por
sua eleição como Presidente do Chile em histórica vitória popular. Ratificamos vontade de ampliar as
relações bilaterais e de cooperação entre ambos os povos e governos”, postou no Twitter. Na Argentina,
o chefe de Estado, Alberto Fernández, disse que é preciso assumir o compromisso de fortalecer os laços
de irmandade que unem os dois países e trabalhar juntos para pôr fim à desigualdade na América Latina.
Em termos semelhantes se manifestou a vice, Cristina Fernández.

Em Caracas, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou que foi uma “grande jornada
democrática”, e uma “vitória sobre o fascismo”. O mandatário do Uruguai, LuisLacalle, lhe desejou êxitos
para o bem do povo, e na Espanha, o titular do governo, Pedro Sánchez, afirmou que a vitória de Boric
representa uma “esperança rumo a um futuro mais justo”.
O chefe da Política Exterior da União Europeia, Josep Borrell, elogiou o resultado e chamou o presidente
eleito no Chile a fortalecer os vínculos com o bloco regional.
Vários ex-presidentes destacaram o triunfo do candidato de Aprovo Dignidade, entre eles o equatoriano
Rafael Correa, o boliviano Evo Morales e o brasileiro Luis Inácio Lula da Silva, que ressaltou sua alegria
pela vitória de um candidato democrata e progressista, que vai contribuir à construção de um futuro
melhor para todos na América Latina.
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