
 

DISPUTA PELA CADEIRA DO DR. MAURO PARECE SER DAS MAIS EMBLEMÁTICAS. 

Evidente que ao enxergarmos o quadro precário da Capital, ou melhor, a 
situação de abandono das ruas, a buraqueira, alagações, iluminação pública e a 
total ineficiência de outros serviços públicos essenciais, não temos dúvidas 
nenhuma que o nobre médico é carta fora do baralho para o novo pleito.  
Certamente esta é a opinião da grande maioria dos munícipes, confirmada pelas 
pesquisas realizadas sobre sua gestão ao longo destes quase três anos de 
mandato. Com seu desempenho sofrível, Mauro Nassif tem hoje entre seus pares 
no estado, os piores índices de popularidade. Diante destas mazelas, num total 
descompromisso com o que foi prometido em campanha. Até seus prováveis 
adversários compartilham da ideia de que Mauro estará fora do páreo, pois não aspira confiança nem 
mesmo para chegar ao 2º turno das eleições vindouras. Assim apesar dos cálculos serem desencontrados, 
até porque não existe ainda uma nominata fechada, mas entre os (10) que se intitulam como seus 
concorrentes diretos, só um ou dois acreditam numa virada de mesa do fanhoso titular da pasta. 

A bem da verdade, nenhum destes postulantes contabiliza em seus planos, que 
somos bem pródigos em memórias curtas e assim barganhamos nosso voto, sem 
relembrar o passado, um exemplo recente é o da última eleição, em que Dr. Confúcio 
com toda sua medíocre administração suplantou seus adversários nas urnas. Mesmo 
assim e acreditando que cada eleição tem uma leitura atípica, temos que apostar nas 
significativas propostas de mudança, afinal o povo suplica por isto. 

Em pesquisa qualificada recente, do Instituto Phoenix, constata-se a 
tendência do eleitor por mudança e total indignação com os atuais 
mandatários da classe política. Assim os novos proponentes passam a 
começar com algumas passadas a frente no decorrer da campanha. Não seja 
por acaso, mas por oportuno momento é que pelo menos quatro dos 
possíveis concorrentes de Nassif já se posicionam com estratégias e 
plataformas diferenciadas. Atual Deputado Estadual, Ex-vereador e líder 
estudantil Léo Morais-PTB, aposta na força do voto jovem e no seu discurso 
severo e autêntico. 

 

Já Edgar do Boi traz um novo modelo de economia em seu projeto transparente, 
voltado para a agroindústria, incentivando as microempresas ao mercado produtivo. 

 

Por sua vez, Pimenta de Rondônia-PSOL, acredita que o modelo cubano de 
administração pública, voltado na essência para as áreas de educação e 
saúde, onde mais de 40% das mulheres em idade ativa são operadoras 
funcionais das atividades médicas e/ou educativa. Em síntese como se sabe, 
cuba tem mesmo tradição e eficiência neste campo e este empresário vem 
se preparando a cada dia através de estudos de aprimoração nesta meta. 

De todos eles, o projeto mais consistente possa ser o de Odacir Soares, Ex-
prefeito, ex-senador, carrega em sua bagagem uma vasta experiência de mais de (30) 
anos de vida pública. A reurbanização da cidade, descentralização da organização 
municipal são algumas das implementações do seu plano piloto, traçado com esmero 
e sustentação técnica. 

No mais, vamos aguardar os próximos capítulos! 


