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REVISTA BULA

Não dá para criar momentos de 
estimação e guardá-los num pote 

ELEIÇÕES 2016

Conheça os novos 24 prefeitos do PP, 
o terceiro partido que mais elegeu
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Revista Bula

NÃO PRECISA SER ETERNO. BASTA SER BOM
A gente sofre é com o fim. 

Há incômodo na relação morna, 
tédio por viver na cidade que já 
não comporta nossos planos, 
frustração no emprego que era 
dos sonhos e agora é corrente 
que freia novos passos. Mas a 
gente aguenta. Levanta o quei-
xo, ajusta falhas, engana a alma, 
forja felicidade. A gente adestra 
decepções para fugir do des-
concerto que nos assola quan-
do é preciso encerrar fases. E, 

então, mergulhados na cren-
ça capenga de que se um dia 
foi bom tem potencial para ser 
imortal, a gente começa a esti-
car sentimento morto, a repisar 
terreno gasto.

Não que seja errado per-
severar. Há mérito e nobreza 
na luta pela manutenção do 
que foi precioso. Mas, às ve-
zes, é preciso desligar os apa-
relhos. Coragem para aceitar 
que chegou a hora da eutaná-

sia dos vícios emocionais e da 
ilusão de que há sobrevida no 
que já era. Já deu!

Em um mundo em que os 
contos infantis martelam o “fe-
lizes para sempre” e os casa-
mentos são regidos pelo “até 
que a morte os separe”, quem 
precisa romper laços sente o 
peso de bancar o fim. Mas há 
força e lucidez na decisão de 
reinaugurar a própria história. 
Dá para trocar raízes por asas, 

escritórios por mochilas, vida a 
dois sufocante por novas com-
panhias e aventura. E também 
dá para trocar, em sentido in-
verso, asas por raízes, mochilas 
por escritórios, companhias su-
focantes e aventura por vida a 
dois cheia de afeto e leveza.

Só não dá para criar momen-
tos de estimação e tentar guar-
dá-los em um pote na esperan-
ça de que não se percam. Um 
dia vão acabar. Vai doer. Mas vai 

ser libertador também. É a regra 
do jogo, é a dinâmica que move 
o mundo e suas surpreenden-
tes formas de nos tirar do lu-
gar… É o clichê “que seja infinito 
enquanto dure” alertando que 
o destino é mais brisa do que 
chumbo. Não precisa ser eterno, 
basta ser bom — no tempo e na 
forma possíveis. A vida sempre 
se encarrega de equilibrar per-
das e ganhos em necessários 
ciclos de fins e recomeços.
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JOÃO CARVALHO

Sob o comando do senador 
Wilder Morais, o PP conseguiu 
eleger 24 prefeitos nas eleições 
municipais de 2016, realizadas no 
domingo, 2. O número assegura 
ao partido a terceira posição ge-
ral na disputa por prefeituras em 
todo Estado, e a segunda melhor 
dos partido da base aliada ao 
governo estadual. No total, o PP 
participou de cerca de 108 coliga-
ções vitoriosas em Goiás.

O senador Wilder assumiu a 
direção regional do PP há um ano 
e desde então atuou para que o 
partido indicasse o maior núme-
ro possível de candidaturas em 
todas as regiões do Estado. Fo-
ram inúmeros os candidatos que 
disputaram as prefeituras. O re-
sultado, conforme apurado pela 
Justiça Eleitoral, assegurou a vi-

tória de 24 prefeitos da legenda, 
o que representa um pouco mais 
de 9% dos 246 prefeitos goianos 
que estarão em atividade a partir 
de janeiro do próximo ano.

Além dos prefeitos eleitos, o 
PP também participou de 108 
coligações em todo Estado e 
que obtiveram êxito na disputa 
de domingo. “Foi um crescimen-
to importante que coloca o PP 
numa condição política muito 
boa em Goiás. São candidatos 
que serão prefeitos a partir do dia 
primeiro de janeiro de 2017 e cujo 
objetivo é administrar as cidades 
com competência e de olho em 
temas como educação, saúde, 
segurança e geração de emprego 
e renda”, diz o senador.

Wilder lembra que assumiu 
o PP em 2015 quando o partido 
tinha 17 prefeitos. Como alguns 
prefeitos mudaram de legenda 

e vieram se somar ao PP, hoje a 
sigla conta com 24. “O mais im-
portante é que essas eleições 
mostraram que temos um for-
te potencial eleitoral em Goiás. 
Na condição de dirigente par-
tidário, minha atuação é para 
o partido crescer ainda mais”, 
defende o senador.

O PP é também o partido 
que mais elegeu vice-prefeitos 
em todo Estado. “São situações 
e números que mostram que o 
nosso trabalho no partido está 
no caminho certo. Estamos for-
talecidos e vamos atuar para que 
o PP cresça ainda mais nos pró-
ximos anos”, comenta o senador.

Além dos prefeitos e vice-
-prefeitos, o PP também conse-
guiu a eleição de 167 vereadores, 
que vão representar o partido 
nos Legislativos municipais. “To-
das as eleições são importantes. 

Seja de prefeito ou de vereador. 
O importante é que o nosso par-
tido está em plena atividade no 
processo eleitoral e nos debates 
sobre os municípios”.

Wilder entende que agora, no 
momento de administrar as cida-
des, é preciso estabelecer priori-
dades. E a prioridade número um, 
para ele, é o trabalho. “O País vive 
uma crise sem precedentes. Mas 
o remédio para superar a crise é o 
trabalho. Não há outro caminho. 
As soluções não virão se ficarmos 
de braços cruzados. É preciso 
trabalhar dia e noite para aten-
der as demandas da população. E 
o nosso foco deve ser nas ações 
que melhorem o atendimento 
principalmente nas áreas da edu-
cação e da saúde”, defendeu o 
senador Wilder, lembrando que 
ele estará no Senado com as por-
tas do seu gabinete abertas para 

atender os prefeitos, os verea-
dores, os vice-prefeitos e todos 
aqueles que o buscarem.

 ALIADOS
O senador também falou 

sobre a eleição de prefeitos no 
PSDB, partido do governador 
Marconi Perillo. No total, foram 
77 prefeitos. Segundo o sena-
dor, esse expressivo número 
revela que o governador Mar-
coni e o vice José Eliton têm a 
aprovação da maioria da popu-
lação do Estado. Wilder lembra 
que além de fazer a maioria das 
prefeituras goianas com par-
tidos da sua base aliada, o go-
vernador ainda tem dois candi-
datos de legendas da sua base 
na disputa pelas prefeituras de 
Goiânia e de Anápolis, o maior e 
o terceiro maior colégio eleito-
ral do Estado, respectivamente. 
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24 PROGRESSISTAS

PP é o terceiro partido que mais elegeu prefeitos

NOTA SOBRE AS ELEIÇÕES 2016

Marconi cumprimenta a 
Justiça Eleitoral e os candidatos

Cumprimento a Justiça 
Eleitoral, os candidatos a pre-
feito, vice-prefeito e verea-
dor, e cada eleitor goiano pela 
lisura com que conduziram o 
pleito de domingo. O Brasil 
vive um momento de fortale-
cimento da democracia e das 
instituições, e a segurança e 
tranquilidade que regeram as 
eleições ontem no nosso Es-

tado ratificam a solidez desse 
momento de evolução.

Minha saudação e reco-
nhecimento aos prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores 
eleitos. Enalteço, também, 
todos os candidatos que dis-
putaram as eleições, cola-
borando com a validação do 
processo. O voto é um dos 
principais instrumentos da 

democracia, e o exercício ple-
no do papel de cidadão.

Acredito que o segundo 
turno das eleições de 2016 
também acontecerá de forma 
pacífica e respeitosa entre os 
candidatos e para com a po-
pulação goiana. Dessa forma 
Goiás contribui profunda-
mente com o enriquecimento 
da democracia.
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Governador votou no domingo no Colégio Militar de 
Palmeiras de Goiás: “Pleito fortalece a democracia”

Senador Wilder com 82  pré-candidatos a prefeito pelo 
PP, em encontro realizado em abril deste ano
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Caldas Novas  — Magal

Firminópolis  — Jorge do Escritório

Inhumas  — Abelardo Vaz

Mambaí  — Barbosa

Pires do Rio  — Cleide do Gulas

Campinaçu  — Milsinho

Gameleira  — Wilson Tavares

Itaberaí  — Roberto Silva

Nova Glória  — Calinho

Santa Bárbara —  Wagner Vaz

Campo Limpo  —  Ari

Adelândia — Joaquim dos Reis

Chapadão do Céu  — Rogério Graxa

Goiatuba  — Zezinho Vieira

Itapirapuã  — Zélia

Petrolina  — Dalton Vieira

Vianópolis  — Issy Quinan

Caiapônia  — Caio LimaÁgua Limpa  — Valdir do Prado

Córrego do Ouro — Murilo

Heitoraí  — Lúcio 

Mairipotaba  — Carlos Henrique

Piranhas  — Dr. Eric

Campo Alegre  — Zé Antônio

Os 24 prefeitos eleitos pelo 11


