
Carta Aberta ao Povo de Caculé 

 

Povo desta terra a quem guardo eterna gratidão. Estamos 

passando por um momento extremamente importante e 

delicado ao futuro de nossa gente, as eleições municipais, 

onde a minha família (família de Oliveira) após 44 anos de 

militância em um grupo político com extrema fidelidade e 

grande protagonismo em todos esses resultados eleitorais, 

tomou uma posição diferente da que antes sempre seguiu. 

Me sinto na responsabilidade de publicar isso a todos que 

nos levaram até aqui e levar a saber alguns pontos a alguns 

críticos que vomitam ofensas e destilam o ódio. Pessoas, 

que na sua grande maioria, jamais se preocuparam comigo 

ou se quer, me desejaram um bom dia. 

Conforme exposto acima, sempre tivemos relevante papel 

na luta para a eleição dos nossos candidatos, mas 

rapidamente assumíamos o papel de figurante no governo, 

quando se conseguia a vitória. Minha família nunca foi 

assoberbada pelo poder, demonstração que meu pai 

sempre deu em abdicar do seu direito de reeleição para 

apoiar outra pessoa em mais de uma oportunidade. Neste 

ano afastamos de qualquer opção de disputa eleitoral, pois 

o projeto da nossa família nunca foi pessoal, mas sempre 

visando o ideal coletivo. Nunca fomos vivandeiras do 

poder, nem caímos de paraquedas. São 44 anos de 

militância, haja vista a permanência num grupo que com 

total lealdade por 16 anos perdendo as eleições, sem se 

quer cogitar possibilidade de mudança mesmo a inúmeros 



convites, pois nossos princípios sempre nortearam nossas 

decisões. Nos últimos anos especificamente, fomos 

totalmente deslocados e desprestigiados politicamente, 

não sendo há muito tempo bem quisto no grupo ao qual 

sempre ajudamos. As comunidades que fomos mais 

representados pelo voto, foram as mais esquecidas, com 

compromissos não assumidos, evidenciado pelo abandono 

também ao mesmo grupo, com mudança partidária dessas 

comunidades. Por essas e outras razões, venho a público 

dizer ao meu povo, que sempre me acolheu como filho em 

suas casas, que eu e minha família estamos com uma 

posição política diferente nestas eleições, o que é um 

direito nosso e de todos os cidadãos que vivem numa 

democracia, como é o nosso caso.  

Pessoas que hoje têm um cargo político ou gozam de 

benefícios às custas públicas, muitas vezes vultosos, e que 

preferiram me atacar moralmente, eu só tenho a dizer que 

sinto muito, e as eleições são um processo onde qualquer 

um pode sair vitorioso. A todos esses, podem ter certeza 

que já estão em minhas orações. Mas como me disse uma 

irmã agora há pouco: “se perseguido aqui eu não for, 

sinceramente um cristão não sou”. 

Optamos por apoiar o projeto de Pedrão/Willian. E não foi 

uma decisão somente minha, somos Sete, além de minha 

Mãe e toda a Família. Nada movido por sentimentos não 

cristãos como desejo de vingança, raiva, rancor ou coisa 

parecida. Ganhar ou perder é uma consequência. 

Princípios é que jamais podem estar em jogo. Nosso 



Caminho sempre foi reto e plano. Fico extremamente feliz 

com o carinho dos amigos que conquistei pela política, 

como fui abordado hoje na rua por uma pessoa 

trabalhadora, esposa e mãe de família que se emocionou 

muito em relatar muita gratidão por esta caminhada 

comigo. Essas pessoas é que marcarão a minha vida. 

Estarão sempre em meu coração e terá minha gratidão 

eternamente. 

Aprendi que é muito importante lutar para estudar e fazer 

uma faculdade, mas que a melhor faculdade da vida é ter 

um coração formado para amar o próximo. E nós 

escolhemos estar deste lado 

 

Abraço Fraterno, 

 

             Ari Teixeira 

 


