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Guanhães e Passos recebem 
encontro regional do PMDB-MG

No dia 9 de maio, o PMDB-MG iniciou 
em Caratinga sua série de encontros 
regionais pelo Estado. Depois da cidade 
do Leste de Minas, o Partido dos Mineiros 
realizou reuniões em Uberaba, Juiz de 
Fora, Montes Claros, Ouro Preto, Pará de 
Minas e, por último, Passos e Guanhães. 
Peemedebistas de várias regiões do Estado 
têm comparecido aos eventos. Passos 

e Guanhães, por exemplo, contaram 
com os públicos de 1200 e 500 pessoas, 
respectivamente.

Com o objetivo de fortalecer sua base, a 
sigla busca eleger um número expressivo 
de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores 
nas eleições do ano que vem. Para isso, 
o partido tem realizado filiações para 
qualificar o seu quadro político.
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Importantes nomes da sigla 
compareceram aos encontros regionais, 
como o vice-governador e presidente do 
PMDB-MG, Antônio Andrade, o presidente 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), deputado estadual Adalclever 
Lopes, além de secretários de Estado, 
deputados estaduais, federais, prefeitos, 
vice-prefeitos, vereadores, lideranças 
políticas e representantes dos núcleos 
Afro, Jovem e Mulher do partido.

Antônio Andrade ressaltou a força 
do PMDB-MG no Estado. “O partido vem 
mostrando a sua competência, deixando a 
sua marca com um trabalho consolidado 
em Minas Gerais. Em função disso, 
temos um grande número de lideranças 
interessadas em se filiar ao PMDB-MG”, 
disse.

Para alcançar o objetivo de eleger o maior número de prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores, o PMDB-MG tem realizado, ao longo dos 
encontros regionais, filiações que qualificam o quadro político do 
partido.

Em Passos, políticos do sudoeste de Minas se juntaram aos quadros 
do PMDB, como o prefeito de Doresópolis, Aladir Caetano, o vice-prefeito 
de Guapé, José Dalton, além do prefeito de São Sebastião do Paraíso, 
Rêmolo Aloise.

Já em Guanhães, quem assinou a ficha de filiação foi o prefeito da 
cidade, Ladinho, que externou a sua gratidão pelo maior partido de 
Minas. “O PMDB-MG sempre esteve presente na minha vida política. 
Hoje, como novo filiado, prometo lutar para o crescimento do partido.”

Lideranças reunidas GUANHÃES

PASSOS 

PASSOS

PASSOS

GUANHÃES

PASSOS

O deputado federal Ro-
drigo Pacheco destacou o 
projeto do PMDB-MG para 
as eleições do ano que vem. 
“As eleições municipais vão 
ajudar o PMDB no seu pro-
jeto de pensar o Brasil do 
futuro”, afirmou.  

Sempre presente nos 
encontros, o deputado fe-

deral Mauro Lopes também 
mobilizou os peemedebis-
tas. “Estamos convocando 
todos os peemedebistas do 
Estado para fazer novas 
filiações e, assim, alcan-
çarmos o maior número 
de prefeitos, vice-prefeitos 
e vereadores eleitos”, con-
cluiu.
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João Alberto
(Deputado Estadual)

Os encontros regionais que o PMDB tem realizado em todo 
o Estado possuem o objetivo de promover o debate político 
e ouvir as bases do nosso partido. Além disso, estamos nos 
preparando para as eleições municipais do ano que vem. O 
PMDB-MG segue fiel aos seus princípios e compromissos, 
dentre eles, os de governar Minas e o Brasil”.

“
Telmo Santiago

(Presidente do PMDB de Passos) 

Estamos planejando candidatura própria para a cidade 
de Passos. O momento é do PMDB-MG e a população está 
clamando que o partido lance candidatos na maioria das 
cidades do Estado”.“

Rêmolo Aloise 
(Prefeito de São Sebastião do Paraíso)

Voltar ao PMDB-MG é uma grande honra para mim. Além de 
contar com importantes nomes, como o do vice-governador 
Antônio Andrade e do presidente da ALMG, Adalclever Lopes, o 
partido possui propostas para apresentar à sociedade e mudar 
o atual cenário do País”.“

DEPOIMENTOS

FUG-MG promove debates políticos na sede do PMDB-MG

Convenções Municipais

A Fundação Ulysses Guimarães de Minas Gerais 
(FUG-MG) vem promovendo debates na sede do PMDB-
MG para discutir o cenário político do Estado, visando às 
eleições do ano que vem. Importantes nomes do partido 
têm prestigiado as reuniões, como o secretário de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e secretário-
geral do PMDB-MG, Sávio Souza Cruz, o vereador de Belo 
Horizonte Reinaldo Preto Sacolão, o presidente da FUG-

MG Ângelo Tadeu, além de representantes dos núcleos 
Afro, Mulher e Jovem da legenda. 

Ângelo Tadeu ressaltou o papel da FUG-MG 
de fomentar a discussão política, por meio dos 
cursos oferecidos. “A FUG-MG possui vários cursos 
importantes para a formação política, ensinando 
valores democráticos que sempre foram a bandeira do 
PMDB”, disse.

Com o intuito de escolher seus representantes partidários na esfera municipal, 
o PMDB-MG irá realizar, no dia 16 de agosto, em todas as regiões do Estado, suas 
convenções municipais. A legenda já trabalha visando o fortalecimento de sua base 
para a disputa do pleito de 2016. Por isso, é importante a participação de todos os 
peemedebistas. O objetivo é que o partido possa crescer ainda mais, elegendo no 
próximo ano um número expressivo de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. 
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HOMENAGENS

Os meses de junho e julho 
refletiram o bom momento 
vivido pelo PMDB-MG. Neste 
período, importantes nomes 
do Partido dos Mineiros 
receberam homenagens por 
suas atuações em prol do 
desenvolvimento do Estado.

No dia 16 de julho, foi entregue a Medalha do Dia de Minas Gerais, 
em Mariana. Entre os peemedebistas homenageados, estiveram 
o vice-governador e presidente do PMDB-MG, Antônio Andrade, o 
presidente da ALMG, Adalclever Lopes, os secretários de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Altamir Rôso, de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, Sávio Souza Cruz, de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, João Cruz, e o de Desenvolvimento 
Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, Tadeu Martins 
Leite. O governador Fernando Pimentel presidiu a solenidade.

Realizado pelo Jornal Edição do Brasil, o Troféu Tancredo 
Neves foi concedido a representantes de vários setores 
da sociedade mineira e brasileira que se destacaram 
durante o ano. Na ocasião, quatro peemedebistas foram 
agraciados: o presidente da ALMG, Adalclever Lopes, o 
presidente da AMM e prefeito de Pará de Minas, Antônio 
Júlio, além do seu vice-prefeito, Sérgio Rodrigues, e do 
vereador de Juiz de Fora, Júlio Gasparette.  A cerimônia 
foi realizada no dia 22 de junho e contou com a presença 
do vice-governador Antônio Andrade.

Adalclever Lopes recebeu a Medalha da Ordem do Mérito 
D.Pedro II, concedida a militares e civis que contribuíram 
para o desenvolvimento do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais. O evento aconteceu no dia 02 de julho, no 
Auditório JK da Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. 

Dia de Minas

Troféu Tancredo Neves

Medalha da Ordem  
do Mérito D. Pedro II

Grande Colar  
da Defensoria Pública
O presidente da ALMG, Adalclever Lopes, também foi 
condecorado com o Grande Colar da Defensoria Pública. 
A solenidade, realizada no dia 26 de junho, também 
contou com a participação do vice-governador Antônio 
Andrade e do governador Fernando Pimentel.
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