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Caro (a) companheiro (a),

Minas Gerais vive um momento histórico, quando se inicia um novo tempo, de mudanças e de oportunidades para a nossa gente.

Juntos, chegamos à vitória que demonstra o desejo dos mineiros de ter os seus direitos e sua dignidade garantidos. 

O PMDB foi, sem dúvida, muito importante para a conquista do Governo de Minas. 

Agradeço a cada companheiro que abraçou a causa e participou conosco desta empreitada. A cooperação de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, 
delegados e lideranças do PMDB foi essencial para o êxito no pleito eleitoral. 

Agora somos parte de um grande projeto, que devolverá Minas aos mineiros, com a realização de um governo regionalizado e participativo.

Mais uma vez o PMDB comprova sua força nessa parceria vitoriosa com o Partido dos Trabalhadores, demonstrando a possibilidade de se fazer uma 
campanha limpa e propositiva. 

SOBERANO 
É O POVO MINEIRO

A unidade em prol de um projeto maior para Minas Gerais foi fundamental para 
que nossa candidatura ganhasse força em todo o Estado.

Nossas propostas foram aceitas e o resultado não poderia ser diferente. Vencemos as 
eleições no primeiro turno!

Ademais, mantivemos fortes bancadas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos 
Deputados com a eleição de dez deputados estaduais e seis deputados federais, que 
representarão todas as regiões do nosso Estado. 

A partir de 1º de janeiro, o PMDB integrará o Governo de Minas e a realização deste 
sonho só foi possível graças aos esforços de todos os peemedebistas, que se uniram e 
trabalharam muito para que pudéssemos alcançar nosso objetivo maior.

Pimentel e eu vamos governar para os mineiros, trabalhando diuturnamente na 
promoção das melhorias que a nossa gente tanto merece e necessita. 

Minas Gerais vai mudar para melhor, e nós, do PMDB, faremos parte deste processo.

Minas merece mais! Minas é dos mineiros!

Muito obrigado pela confiança e apoio!

Um forte abraço!

É tempo de mudança em Minas Gerais

PMDB sai 
fortalecido 

das eleições
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O PMDB-MG conseguiu eleger dezesseis deputados, sendo seis federais e dez 
estaduais. Dentre os que continuarão defendendo os interesses de Minas em Bra-
sília estão Mauro Lopes, Leonardo Quintão e o ex-ministro da Saúde no governo 
Lula, Saraiva Felipe. Outros três vão para seu primeiro mandato: Newton Cardoso 
Jr, Rodrigo Pacheco e Laudívio Carvalho.

Representarão o partido na Assembleia Legislativa dez parlamentares. Foram 
reeleitos Sávio Souza Cruz, Adalclever Lopes, Ivair Nogueira, Cabo Júlio, Tadeuzi-
nho, Vanderlei Miranda e Leonídio Bouças. Já Celise Laviola, Iran Barbosa e João 
Magalhães (que atualmente é deputado federal) vão para seus primeiros mandatos 
como deputados estaduais.

As eleições deste ano em Minas Gerais mostraram que os mineiros que-
rem mudança. Fernando Pimentel (PT) e Antônio Andrade (PMDB), da coligação 
Minas Pra Você, derrotaram o candidato tucano Pimenta da Veiga e foram elei-
tos no dia 05 de outubro, no primeiro turno, governador e vice-governador do 
Estado, com 52,98% dos votos válidos.

Ex-ministro da Agricultura e atual presidente do PMDB-MG, Antônio An-
drade falou com alegria sobre o êxito. “Esta é uma vitória de todo o partido, que 
participou ativamente de toda a campanha. Nossos companheiros nos aju-

daram a vencer as eleições. Este é um momento histórico para o Estado, que 
voltará a ser governado para o povo”, concluiu.

Já o ex-prefeito de Belo Horizonte e próximo governador de Minas Gerais 
Fernando Pimentel destacou a decisão dos mineiros. “Nós temos um enorme 
senso de responsabilidade que Minas depositou na nossa coligação, na nossa 
chapa, na esperança de uma mudança no modo de governar o Estado. Minas 
disse em alto e bom som, pela voz das urnas, que quer um governo mais pró-
ximo das pessoas”, afirmou.

PMDB elege vice-governador de Minas Gerais e fortalece 
bancadas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados

SOBERANO É O POVO MINEIRO



Fizemos uma campanha limpa e propo-
sitiva, sempre preocupados em ouvir as 
pessoas e entender as suas demandas. O 
resultado veio nas urnas, e fomos esco-
lhidos pelos mineiros para governar Mi-
nas Gerais. Estamos orgulhosos e cientes 
da responsabilidade. Agora é o momento 
de darmos o mesmo voto de confiança à 
presidenta Dilma. Neste segundo turno, 
temos que trabalhar pela sua reeleição, 
afinal será muito importante que o Es-
tado caminhe alinhado com o Governo 
Federal. Dilma na presidência será uma 
vitória para Minas e para o Brasil.”

Tivemos uma vitória esplêndida em Mi-
nas Gerais, e agradecemos a cada minei-
ro pela escolha. Passado este momento, 
chega o segundo turno da eleição presi-
dencial. Dilma, que também venceu em 
Minas Gerais no primeiro turno, precisa 
do apoio dos mineiros no dia 26 de ou-
tubro. O Brasil quer continuar mudando, 
quer continuar no caminho sereno, se-
guro e firme, aberto pelo presidente Lula 
e continuado com a presidenta Dilma. 
Mais um mandato pra melhorarmos 
ainda mais a vida do povo brasileiro. Dil-
ma presidenta!”

Os brasileiros que me deram a vitória no 
primeiro turno disseram que a melhor 
forma de continuar mudando é acelerar 
e aperfeiçoar o que está em andamento, 
e fazer um governo novo com ideias no-
vas. Farei as mudanças que forem neces-
sárias para melhorar ainda mais a vida 
dos brasileiros. Esse é um compromisso 
que assumo de corpo e alma. A luta con-
tinua! Convido todos vocês, que têm fé no 
Brasil, que participem desta luta conos-
co. Luta que será mais uma vez vitorio-
sa. Luta dos que jamais deixarão o Brasil 
voltar atrás!”

Antônio Andrade Fernando Pimentel

Dilma Rousseff

“ “

“
#MinasCom

O vice-governador eleito por Minas Gerais, 
Antônio Andrade e os deputados estaduais e fede-
rais eleitos pelo PMDB-MG se reuniram, no dia 8 
de outubro, em Brasília, com o presidente nacio-
nal do partido e vice-presidente da República Mi-
chel Temer. Na ocasião, eles oficializaram o apoio 
à reeleição de Dilma Rousseff.

Ex-ministro da Agricultura e atual presiden-
te do PMDB-MG, Antônio Andrade lembrou que os 

mineiros reprovaram a atual gestão do governo de 
Minas nas urnas. “Quem conhece o adversário da 
presidenta Dilma não vota nele. Tanto é verdade 
que Minas Gerais votou em Dilma e o Rio de Ja-
neiro, estado aonde o adversário mora, também 
votou nela”, ressaltou.

O PMDB-MG elegeu seis deputados federais 
e dez estaduais. O deputado estadual reeleito Sá-
vio Souza Cruz leu um documento que confirma 

o apoio à presidenta Dilma. Nele, os políticos jus-
tificam o apoio pelo “reconhecimento de que a 
história do País não registra outro período de tão 
relevante resgate social como o ocorrido no Bra-
sil de 2003 à presente data”, disse. Lembrando que 
em Minas Gerais a candidata à reeleição Dilma 
Rousseff teve 43,48% dos votos válidos no primeiro 
turno, enquanto que o segundo colocado alcançou 
39,75%.

PMDB-MG declara apoio 
à reeleição de Dilma Rousseff

Deputado estadual Sávio Souza Cruz foi responsável por 
ler o documento que levou a assinatura dos peemedebistas
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Presidenta Dilma marca 
presença em Minas Gerais

No dia 03 de outubro, Antônio Andrade 
esteve presente nas cidades de Araxá (Tri-
ângulo Mineiro), Vazante (Alto Paranaíba) 
e Patos de Minas (Noroeste), sua terra na-
tal. Ele participou de caminhadas e carre-
tas na companhia de prefeitos, vereadores, 
lideranças e do candidato ao Senado pelo 
PMDB, Josué Alencar. Durante as viagens, 
os dois peemedebistas foram saudados pe-
las pessoas e receberam o apoio dos locais.

 

05 de outubro
 
No dia das eleições, o então candidato 

a vice-governador Antônio Andrade voltou 
à cidade de Vazante para votar. Ele foi re-
cebido com festa pelos moradores do mu-
nicípio em que foi prefeito e que iniciou 
sua carreira política. 

Antônio Andrade visita 
Araxá, Vazante e Patos de Minas

Sempre presente em Minas Ge-
rais, a presidenta Dilma Rousseff 
cumpriu agenda na capital mi-
neira nos dias 29 de setembro e 04 
de outubro. Na primeira ocasião, 
participou de um comício no Aglo-
merado da Serra, já na segunda a 
candidata à reeleição percorreu a 
avenida Afonso Pena em carrea-
ta, saindo  da Praça Tiradentes e 
terminando o percurso na Praça 
Sete, coração da cidade. Nas duas 
datas Dilma foi acompanhada pelo 
governador e vice-governador elei-
tos, Fernando Pimentel e Antônio 
Andrade. Dilma terminou o pri-
meiro turno na frente dos outros 
concorrentes, tendo mais votos 
que o segundo colocado no Brasil e 
em Minas Gerais.

 Dilma falou sobre suas raízes 
na capital do Estado. “Eu nasci em 
Belo Horizonte e aqui vivi até os 19 
anos. Foram anos decisivos na mi-
nha formação pessoal. Aqui tomei 
consciência de que a maior missão 
que uma mulher cidadã brasileira 
pode ter é assumir compromisso 
para melhorar a vida das mulhe-
res e do povo”. A presidenta ainda 
reforçou sua crença num Brasil 
com mais direitos e na luta con-
tra os processos discriminatórios. 
“Nosso objetivo maior é a constru-
ção de um Brasil mais democráti-
co, sem discriminação. Temos que 
avançar nos direitos das minorias 
e na luta contra esses processos 
bárbaros que atentam contra a ci-
vilização”, frisou.


