Mensagem do Presidente José Tadeu Candelária,
dirigida aos candidatos do PR
Amigo candidato do PR,
Ao apresentar, com orgulho, nossos cumprimentos por sua marcante candidatura, aproveitamos
para agradecer pela confiança no projeto político do PR, mesmo num momento de mudanças no
comportamento do eleitor e na legislação eleitoral, marcado pela limitação nos recursos e no
material de campanha.
Parabéns por não ter esmorecido, mesmo nos momentos mais difíceis dessa caminhada cheia
de dificuldades, superada por acreditar que o sonho de ser escolhido para representar e servir o
coletivo de pessoas da cidade se tornará realidade no próximo domingo.
Longe das pomposas campanhas, a realização do seu sonho foi construída a cada aperto de
mão que firmou seu compromisso com as necessidades de cada lugar visitado; a cada reunião,
a cada comício que possibilitou a exposição das suas propostas de trabalho pela cidade, pelo
bem-estar das pessoas.
Está chegando a hora de começar a colher os frutos do que foi plantado com muito trabalho, foco
e determinação, ao lado de cada colaborador, da família, dos amigos que você cultiva, dos
parceiros políticos, dos deputados amigos do PR, e do partido que você escolheu para construir
e realizar esse sonho plural, afinal política é um processo que não se faz sozinho.
A campanha política tem prazo de validade, porém os nossos sonhos, quando são divididos,
nunca se desfazem, motivando-nos a continuar lutando por tudo que é bom e faz bem à cidade
em que moramos e vivemos.
Que no próximo domingo a cada voto apurado seja plantada a determinante semente dos valores
coletivos e renasça a certeza de uma futura colheita de méritos, onde esses seus sonhos sejam
compartilhados com a população e se tornem a realidade da cidade diferente e melhor que todos
querem.
Muito boa sorte e sucesso eleitoral nessa disputa em favor do futuro de sua cidade.
Vamos juntos combater o bom combate, com fé e boa consciência!
JOSÉ TADEU CANDELÁRIA
Presidente Estadual PR-SP

