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Prezado Molon,

Sua trajetória, marcada por compromissos

inegociáveis com a ética, a transparência e o Estado

democrático de direito, honra o Parlamento brasileiro e

enche de orgulho seus eleitores. Somos admiradores e

admiradoras de sua defesa corajosa e incansável do

meio ambiente, das sociedades originárias e dos

direitos humanos, assim como de sua luta contra a

violência do Estado, o racismo e as desigualdades.

Pois agora, ante as ameaças do bolsonarismo ao

que nos resta de democracia, seu papel será ainda mais

indispensável. No estado do Rio de Janeiro, o ovo da

serpente foi gestado. Aqui, o milicianato tem vencido e

prosperado. E nesse momento, um candidato

bolsonarista busca consolidar-se, tentando dividir as

forças democráticas. Sim, porque, dessa vez,



aprendemos com as derrotas e estamos unidos. Pela

primeira vez em décadas, temos um candidato ao

governo do estado efetivamente competitivo, Marcelo

Freixo, graças aos esforços que diferentes partidos e

movimentos sociais têm feito para superar divergências

ideológicas e projetos pessoais. O potencial de nosso

candidato, além de suas próprias virtudes, reside nessa

unidade sem precedentes, da qual seu partido, o PSB,

tem sido um dos artífices. Nada justificaria colocar em

risco a unidade, essa conquista extraordinária, que nos

oferece a oportunidade de alcançar uma vitória

histórica, elegendo Lula presidente e Freixo

governador.

Ocorre que, se o candidato ao governo é do PSB,

ao outro partido deveria caber a indicação do candidato

ao Senado. Portanto, a postulação de sua candidatura ao

Senado, embora legal e legítima, e fundamentada em

seus méritos indiscutíveis, coloca em risco a coalizão

suprapartidária, o mais poderoso instrumento político

que se logrou formar, em décadas. Temos certeza de

que não é esse seu desejo. No entanto, a consequência



objetiva de sua candidatura ao Senado seria a ruptura

da frente ampla. Por isso, lhe dirigimos um apelo e o

fazemos porque acreditamos em seu compromisso pela

derrota do fascismo no Rio e no Brasil. Um gesto de

grandeza de sua parte, selando definitivamente a grande

unidade pela democracia, corresponderia a um passo

decisivo em direção à vitória que seria também sua,

porque não se cumpriria sem seu protagonismo lúcido,

solidário e generoso.
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