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Lideranças reforçam apoio a Pimentel, 
Antônio Andrade e Josué Alencar na reta final

Prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, presidentes dos 
partidos aliados, deputados 
e candidatos da coligação 
participaram do encontro 
realizado em Belo Horizon-
te, no dia 16 de setembro, 
em prol da candidatura de 
Fernando Pimentel, Antô-
nio Andrade e Josué Alen-
car. Os postulantes aos 
cargos de governador, vice- 
governador e senador por Mi-
nas Gerais puderam sentir 
de perto a energia do público 
presente, que alcançou o nú-
mero de seis mil pessoas.

Fernando Pimentel se 

emocionou ao falar do papel 
das lideranças na reta final 
da campanha. “Neste mo-
mento precisamos contar 
com todos. Vamos estimular 
a campanha em cada região 
e manter o nível. Temos que 
continuar trabalhando para 
mostrar nossos projetos 
para aqueles que ainda não 
se decidiram, porque os mi-
neiros que já estão conosco 
estão convencidos que te-
mos a melhor proposta para 
governar Minas Gerais”, fi-
nalizou.

Antônio Andrade desta-
cou a importância do evento 

e enfatizou a união do seu 
partido pela coligação. “Fico 
muito feliz por ver todas 
essas lideranças aqui pre-
sentes. A nossa campanha 
ganha corpo a cada dia. É 
muito bom ver o PMDB fir-
me neste projeto, unido por 
um objetivo comum”, defi-
niu. Josué Alencar, por sua 
vez, enfatizou o crescente 
apoio dos mineiros. “Por 
essas andanças por Minas 
Gerais sinto a energia que 
se espalha pelo Estado. As 
pessoas querem mudança e 
apoiam os nomes da coliga-
ção”, concluiu. 
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Belo Horizonte recebe 
Dilma Rousseff

A presidenta Dilma Rousseff esteve em 
Belo Horizonte, no dia 03 de setembro, par-
ticipando de carreata na região de Venda 
Nova. Também estiveram presentes os can-
didatos a governador, Fernando Pimentel; 
vice-governador, Antônio Andrade e sena-
dor, Josué Alencar. Eles foram acompanha-
dos por uma multidão de militantes, além 
de moradores, comerciantes e deputados 
estaduais e federais da coligação. O grupo 
percorreu a avenida Padre Pedro Pinto, a 
principal da região. Na ocasião, Dilma con-
cedeu uma entrevista coletiva e falou sobre 
a política de geração de emprego e renda 
adotada durante o seu governo.

Os moradores do Alto Paranaíba co-
nhecem de perto o trabalho do candidato 
a vice-governador de Minas Gerais Antônio 
Andrade, que é natural da região. Deputa-
do federal e ex-ministro da Agricultura, ele 
esteve nas cidades de São Gotardo, Tiros, 
Matutina e Rio Paranaíba no dia 05 de se-
tembro, participando de carreatas, reuni-
ões e caminhadas pelos comércios locais. 
Na ocasião, Andrade recebeu total apoio dos 
moradores e foi acompanhado por prefei-
tos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças 
e militantes do PMDB. Também estiveram 
presentes os candidatos a deputado estadu-
al João Alberto e a federal Greyce Elias.

Centro-Oeste também está 
com Pimentel e Antônio Andrade

Antônio Andrade volta ao Alto 
Paranaíba e visita quatro municípios

Tiros

São Gotardo Matutina Rio Paranaíba

Matutina

Tiros

A população de Minas Gerais externa a cada dia o seu 
apoio à candidatura de Fernando Pimentel e Antônio Andra-
de ao governo de Minas. Os dois estiveram no município de 
Formiga, localizado no Centro-Oeste do Estado, no dia 12 de 
setembro. Eles foram recebidos com muita alegria pelos mo-
radores, que os acompanharam durante a caminhada reali-
zada na região central da cidade. Também estiveram presen-
tes lideranças locais, militantes e candidatos da coligação, 
além do deputado estadual Ivair Nogueira. 
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O apoio dos mineiros à can-
didatura de Fernando Pimentel 
cresce a cada dia. Durante vi-
sita às cidades de Serra do Sa-
litre, Ibiá, Santa Rosa da Serra, 
São Gonçalo do Abaeté, Varjão 
de Minas, Coromandel e Monte 
Carmelo, nos dias 13, 14 e 15 de 

setembro, o candidato a vice- 
governador e presidente do PMDB
-MG Antônio Andrade foi recebido 
com festa pelos moradores. Ele 
participou de carreatas, reuniões 
e caminhou pelos comércios na 
companhia de prefeitos, vereado-
res, lideranças e militantes.

Serra do Salitre

São Gonçalo do Abaeté

Santa Rosa da Serra
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Antônio Andrade esteve nas cidades de 
Serra do Salitre, Ibiá, Santa Rosa da Serra, 
São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas, 
Coromandel e Monte Carmelo

Ibiá Serra do Salitre

Monte Carmelo

Com
o apoio
dos mineiros

Sempre presente nas duas regi-
ões, Antônio Andrade abordou temas 
relativos à realidade local durante a 
viagem. Ex-ministro da Agricultura, 
ele prometeu fortalecer o agronegó-
cio mineiro. “Conheço de perto a rea-
lidade do Alto Paranaíba e do Noroes-
te, afinal sou daqui. Como ministro 

e deputado, trabalhei muito pelo de-
senvolvimento dessas regiões, sem-
pre escutando os produtores rurais e 
priorizando o agronegócio. Pimentel 
e eu temos recebido o carinho dos 
mineiros por onde passamos. Que-
remos vencer as eleições e retribuir 
toda confiança depositada”, concluiu.

Coromandel
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Foi realizada no dia 30 de agosto, 
em Belo Horizonte, uma grande plená-
ria que reuniu representantes de mo-
vimentos ligados à defesa dos direitos 
das mulheres e da igualdade social.  
O evento contou com as presenças dos 
candidatos a vice-governador e a se-
nador pela coligação Minas pra Você, 
Antônio Andrade e Josué Alencar, além 
da ministra Eleonora Menicucci, da 
Secretaria de Política para Mulheres 
da Presidência da República. O encon-

tro ocorreu na Praça da Estação.
Durante o evento, os grupos de-

clararam apoio ao candidato a gover-
nador pela coligação Minas Pra Você, 
Fernando Pimentel, e à presidenta 
Dilma Rousseff, que busca a reelei-
ção. Eles também apresentaram a 
Antônio Andrade um documento 
com 13 pontos considerados prioritá-
rios para a promoção dos direitos das 
mulheres e da igualdade racial em 
Minas Gerais.

Candidatos se reúnem com representantes 
de movimentos feministas e de igualdade social

Presença no polo 
calçadista de 
Nova Serrana

Empresários do Sindicato Intermuni-
cipal das Indústrias de Calçados de Nova 
Serrana (Sindinova) receberam, no dia 11 
de setembro, o candidato a vice-governa-
dor de Minas Gerais Antônio Andrade. O 
objetivo do encontro foi discutir a situa-
ção do polo calçadista, que possui mais de 
1.200 indústrias, gera 42 mil empregos di-
retos e indiretos e produz cerca de 105 mi-
lhões de pares por ano. Na ocasião, Andra-
de defendeu a redução da carga tributária 
no Estado como forma de fortalecimento 
da indústria mineira e recebeu uma lista 
de reivindicações das mãos do presiden-
te do Sindinova, Pedro Gomes. Também 
estiveram presentes os prefeitos de Nova 
Serrana, Joel Martins; de Pará de Minas, 
Antônio Júlio e de Moema, Julvan Rezende. 

Os candidatos a governa-
dor e vice por Minas Gerais, 
Fernando Pimentel e Antônio 
Andrade estiveram, no dia 
28 de agosto, nas cidades de 
Ouro Preto, Mariana e Itabiri-
to. Eles foram acompanhados 
pelo candidato a senador Jo-
sué Alencar, pelo deputado es-
tadual Adalclever Lopes e pelo 
candidato a deputado estadual 
João Alberto, além de outros 
parlamentares, militantes, li-
deranças locais e integrantes 
do PMDB Jovem. Na ocasião, 
eles percorreram as cidades, 
conversaram com comercian-
tes e ouviram os moradores.

Pimentel assegurou que 
as cidades históricas mineiras 
terão atenção especial em seu 
governo. “Nossas cidades histó-
ricas estão no centro, no cora-
ção turístico de Minas Gerais. 
Porém, é preciso que recebam 
mais apoio para incrementar 
a atividade”, afirmou. Antô-
nio Andrade falou que “tanto 
Ouro Preto, quanto Itabirito e 
Mariana merecem voltar a ser 
valorizadas pelo governo do 
Estado”. Josué Alencar, por sua 
vez, destacou a importância dos 
municípios históricos de Minas 
Gerais, “pela beleza e valor sim-
bólico para o Brasil e o mundo”. 

Fernando Pimentel, Antônio Andrade 
e Josué Alencar visitam cidades históricas


