NA VITÓRIA DO PR, SOMOS TODOS VENCEDORES!
O Caminho dos vencedores, sem exceção, é delineado passo a passo com muito foco,
planejamento, esforço, suor, coragem, perseverança, e acima de tudo com pluralidade,
com união de grupo, primeiro ingrediente para uma campanha vitoriosa, e podemos
aﬁrmar: na família PR a unidade aconteceu e fez a diferença, reunindo forças para
vencer os obstáculos que se apresentaram nessa estrada eleitoral de 2018.
Trilhamos essa nossa caminhada de mãos dadas, onde o companheirismo, a
responsabilidade, a dedicação, foram alicerçadas pelo empenho, contribuição e
entusiasmo de cada candidato e candidata; pela organização dos nossos dirigentes
municipais; e pela mobilização de mandatários, líderes, correligionários, e
simpatizantes do Partido da República no estado de São Paulo.
Em nome da Direção Estadual do PR, expresso os nossos sinceros agradecimentos a
todos àqueles que vestiram a camisa 22 nas Eleições Gerais de 2018: deputadas e
deputados eleitos; deputadas e deputados-suplentes; assessorias; e dirigentes, que
foram grandes em seus trabalhos, superando todos os desaﬁos dessa difícil eleição.
Todos vocês são vencedores, pois foram fundamentais na eleição de cada deputado
estadual e federal, e para o crescimento do partido nos pleitos deste ano. Aﬁrmamos,
sem qualquer margem à dúvida, que cada um soube se adaptar à nova realidade,
trabalhando com os pés no chão e olho no olho, conquistando cada voto no aperto de
mão sincero e na verdade de cada proposta apresentada, sempre visando construção
de uma vida melhor e mais digna a cada cidadão e cidadã paulista.
Dessa forma, com a unidade de forças da Família PR, seguimos construindo nosso
lugar de destaque no maior colégio eleitoral do país, juntos, de porta em porta, levando
os projetos do PR e defendendo as propostas de nossos mandatários, sempre com a
missão de eleger nossos mandatários para administrar os sonhos do povo. O próximo
passo é elegermos o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, e vereadores no estado
de São Paulo.
Sigamos caminhando juntos e unidos, rumo às eleições municipais de 2020.
Avante Família PR!
JOSÉ TADEU CANDELÁRIA
Presidente Estadual PR-SP
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