
                   

 

NOTA DA DIREITA GOIÁS E FRENTE CONSERVADORA DE GOIÁS EM RAZÃO DAS INSINUAÇÕES 

DA VEREADORA GABRIELA RODART (DC)                                                                                        

Goiânia, 17 de setembro de 2021 

A Direita Goiás e a Frente Conservadora de Goiás são movimentos que nasceram da UNIÃO de 

pessoas que compactuam dos mesmos valores e princípios. Valores estes que podem ser 

encontrados na imensa maioria das casas dos brasileiros. Princípios estes que são encontrados 

em pouquíssimos políticos no país. 

Graças à atuação organizada e incessante da Frente Conservadora e da Direita Goiás, hoje o 

nosso estado e a nossa cidade são inegavelmente mais afeitos aos valores conservadores. 

Por isso nos causou muita estranheza a fala da vereadora Gabriela Rodart ontem onde atacou 

o que ela chama de "organizações conservadoras pseudo-moralistas" por supostamente 

terem-na deixado "sozinha" na guerra contra a ditadura sanitária. Rodart fala ainda que essas 

organizações e os "comunicadores da direita" não a ajudaram em razão de uma suposta birra e 

diz que essas pessoas estão gerando desunião na direita por pensar em seus "umbigos" 

Pois bem, o Direita Goiás atua para promover os valores da direita na sociedade desde 2015, 

tendo alguns de seus membros atuado há muito mais tempo. A Frente Conservadora atua 

desde o começo de 2020 para levar os princípios conservadores para a política, tendo a 

própria Gabriela sido eleita pela FCG. 

 

É importante ficar claro que foi a própria vereadora quem decidiu se afastar dessas 

organizações quando insistiu em nomear uma chefe de gabinete que chamou o Presidente 

Bolsonaro e seus apoiadores de "biltre, gado, bandidos, imorais e colaboracionistas da morte". 

Mesmo após duas reuniões com diretores da DG, da FCG e pessoas que a apoiaram na 

campanha, Rodart preferiu abrir mão do apoio daqueles que a ajudaram a chegar onde está 

para manter a Chefe de Gabinete que difamava os próprios eleitores da vereadora. 

 

Essa é uma quebra de princípios e valores que não condiz com o que nossos apoiadores 

esperam de nós. 

 

Fica registrado aqui o nosso apoio ao professor Gustavo Gayer que arrisca sua própria 

liberdade todos os dias para defender valores conservadores e que emprestou seu nome e sua 

reputação para eleger a vereadora, não merecendo ser tratado da forma que foi. 

 

As pautas conservadoras nunca estarão sozinhas. Se a vereadora está, é por sua conduta. 


