
CARTA  ABERTA  
A ONYX E HEINZE 

EM ALERTA A TODOS NÓS, O POVO GAÚCHO, PARA QUE NUNCA MAIS SE REPITA O 
DESASTRE DE 2018, QUANDO ELEGEMOS O TIRANETE EDUARDO LEITE COM 

SUAS "PALAVRAS BONITAS" QUE, NA PRÁTICA, REVELARAM O GOVERNO 
MAIS PERVERSO DA HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL
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Nós, o Povo  Gaúcho e Brasileiro, consciente dos riscos e perigos que todos estamos  
correndo e do quanto a Eleição 2022 se tornou decisiva para nossos filhos e netos poderem  

ter uma chance de viver em liberdade, decidimos ser IMPERATIVO nessa hora dar um basta à 
armadilha da divisão e definirmos apenas um candidato como nosso representante da Direita na 

disputa pelo cargo de Governador do Estado. Chega de arranca-rabo ! 

Conclamamos a todos os demais Cidadãos Gaúchos e Brasileiros, através de seus Grupos Organizados a  
subscrever conosco e publicar essa Carta, como manifestação clara de sua intolerância com a tentativa de nos  

dividir, nos enfraquecer e mais uma vez nos derrotar na disputa pelo Governo Gaúcho.  
O Rio Grande do Sul não merece sucumbir a outro desastre de Governador! 

Requeremos que Onyx Lorenzoni seja o único representante da Direita concorrendo ao Governo Gaúcho e  
que Luiz Carlos Heinze reassuma imediatamente seu devido posto no Senado Federal, pelo que segue: 

1. Estamos cientes de que vivemos um momento crucial, uma batalha de vida ou morte para nossos filhos e netos. E numa 
batalha, todos devem seguir a orientação de seu Comandante Maior. Quando isso não acontece, a derrota é certa. Não 
nos cabe, nessa batalha, ficar conjecturando. Nosso Comandante Maior, o Presidente Jair Messias Bolsonaro, já nos deu o 
recado: "Onyx vai ser meu candidato ao Governo do RGS". E assim há de ser para todos nós, cidadãos gaúchos, que 
temos consciência dos perigos nessa batalha. 

2. Depois de tudo o que o povo gaucho já sofreu, principalmente sob a tirania do governo Eduardo Leite, é inaceitável que 
não haja entendimento superior do quanto é arriscada essa clara tentativa que está sendo alinhavada para dividir a Direita 
Gaúcha com dois representantes disputando o pleito estadual de 2022. 

3. Pela quantidade de pré-candidatos, o Rio Grande do Sul deverá ser o estado brasileiro que terá mais candidatos 
disputando o seu Governo estadual esse ano, sinalizando inclusive uma perigosíssima divisão da Direita, fruto, com 
certeza, de uma armadilha perversa que não vamos aceitar. 

4. Luiz Carlos Heinze tem que cumprir a sua missão para a qual o elegemos e permanecer todos os oito anos no Senado 
Federal. Seu papel no Senado é fundamental e insubstituível por qualquer preposto suplente. Mudar um time que está 
ganhando é um risco desnecessário, ainda mais se essa mudança gerar riscos ainda maiores na disputa ao Governo do 
RGS. O Senador precisa manter sua honra gaúcha e entender que nosso Comandante Maior nos enviou Onyx Lorenzoni 
para Governador. Se ele tivesse enviado Heinze, temos certeza de que Onyx respeitaria a vontade do nosso Presidente e 
não seria pré-candidato, ciente de que cada um de nós deve cumprir a missão recebida para que possamos sair todos 
juntos vitoriosos na batalha.  

Assim, o Povo Gaúcho e Brasileiro, fiel seguidor do nosso Comandante Maior, em defesa da Honra Gaúcha, demanda:     
I. O imediato retorno de Luiz Carlos Heinze a seu importante e insubstituível posto de Senador da República até o 

final do seu mandato para o qual o elegemos;  
II. O fim da armadilha que tenta dividir a Direita Gaúcha em dois candidatos ao Governo do Estado com o firme 

propósito de derrotar-nos e impor ao nosso Povo mais quatro anos de um Governo perverso; 
III. A união do Povo Gaúcho honrado e consciente em torno do Candidato que nosso Comandante Maior, Jair Messias 

Bolsonaro, nos enviou para ser nosso Governador: Onyx Lorenzoni; 

Porto Alegre, 10 de julho de 2022.


