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Partido realizou eventos nos municípios de 
Divinópolis, Sete Lagoas, Ubá e Santa Luzia. 
Além do vice-governador e presidente estadual 
da sigla, Antônio Andrade, estiveram presentes 
deputados estaduais, federais, vereadores, pre-
feitos e lideranças políticas.

PMDB-MG realiza Encontros Regionais 
e lança pré-candidatos 
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 De olho nas eleições municipais de 
outubro, o PMDB-MG vem realizando Encontros 
Regionais em importantes cidades do Estado. 
Com o objetivo de fortalecer sua base, o 
partido busca eleger um número expressivo 
de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no 
próximo pleito.

Somente do início de junho até a primeira 
semana de julho, o partido realizou reuniões 
regionais em quatro municípios mineiros, 
tendo apresentado pré-candidatos a prefeitos 
em todas as quatro cidades. Em Divinópolis, o 
nome para as eleições é Galileu Machado; em 
Sete Lagoas, o escolhido é Leone Maciel; em 
Ubá, Norton Reis concorrerá ao cargo, e em 
Santa Luzia, será Ilacir Bicalho. A expectativa é 
de que o PMDB-MG eleja 200 prefeitos em todo 
o Estado.

Além do vice-governador e presidente 
estadual da sigla, Antônio Andrade, compa-
receram aos eventos os deputados federais 
Mauro Lopes, Saraiva Felipe, Leonardo Quintão 
e Newton Cardoso Jr; os estaduais Douglas 
Melo, Isauro Calais e Celise Laviola, e o ex-
governador do Estado, Newton Cardoso.

Também marcaram presença represen- 
tantes dos núcleos Afro, Jovem e Mulher 
do partido, o presidente da Fundação 
Ulysses Guimarães de Minas, Ângelo Tadeu, 
além de prefeitos, vereadores e lideranças 
políticas. O evento em Divinópolis reuniu 
300 correligionários, já em Sete Lagoas 
compareceram 450 pessoas. O encontro de Ubá 
teve um público de 250 peemedebistas, e o de 
Santa Luzia, de 1000.

Antônio Andrade destacou a força do 
PMDB, que possui representantes em todo 
o Estado. “Muitos me perguntam qual é a 
bandeira do PMDB. Nós defendemos o povo e 
trabalhamos para o povo. Nosso partido tem 
representantes nos 853 municípios mineiros, 
e por isso temos um compromisso com toda 
Minas Gerais”, afirmou.

Sobre as eleições, Andrade frisou que as 
lideranças do partido irão apoiar os candidatos 
da sigla em todo o Estado. “Onde tiver um 
candidato do PMDB terá um deputado estadual, 
federal ou um membro da Comissão Executiva 
Estadual para dar o suporte necessário à 
campanha”, salientou.
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Newton Cardoso Jr afirmou que o PMDB está 
no caminho certo. “Nós temos feito um trabalho de 
crescimento do partido. Por onde passamos em Minas 
Gerais, há um peemedebista levando a mensagem 
de prosperidade e desenvolvimento para o Estado”, 
completou.

Assim como o presidente do PMDB-MG, Mauro 
Lopes salientou que a legenda está preparada para o 
pleito em outubro. “O momento atual é do PMDB. Tenho 
certeza de que vamos eleger um expressivo número de 
prefeitos”, contou.

Em seu discurso, o ex-governador Newton 
Cardoso ratificou o apoio ao pré-candidato do PMDB 
em Divinópolis. “Galileu é a pessoa certa para trazer 
o desenvolvimento novamente para Divinópolis”, 
confirmou.

A deputada estadual Celise Laviola está 
empenhada em aumentar o número de prefeitos 
e prefeitas na legenda. Por isso, já visitou vários 
municípios do Leste de Minas. “Já temos candidatura 

certa em Fernandes Tourinho, Capitão Andrade, 
Jampruca e Resplendor. Nós temos mais de 50 
municípios e o PMDB vai despontar nessas cidades. A 
minha região é PMDB, é 15. Esse número é forte no leste 
de Minas”, afirmou a deputada.

Anfitrião do evento em Sete Lagoas, o deputado 
estadual Douglas Melo falou que o PMDB lançará 
candidatura própria no município. “O PMDB está atento 
às vozes das ruas de Sete Lagoas. O povo clama por 
mudança e nós vamos lançar candidatura própria na 
cidade. Vamos juntos nessas eleições em prol de uma 
nova Sete Lagoas”, disse.

Durante o encontro em Ubá, o deputado Saraiva 
Felipe frisou, por sua vez, que o partido ficará unido 
na Zona da Mata. “É importante que os nossos 
companheiros do PMDB na Zona da Mata fiquem 
unidos para que haja colaboração mútua nas próximas 
eleições. Essa unidade só tem a favorecer o partido”, 
destacou.
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Norton Reis
(pré-candidato em Ubá)
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Galileu Machado 
(pré-candidato em Divinópolis)

Ilacir Bicalho 
(pré-candidato em Santa Luzia)

Leone Maciel   
(pré-candidato em Sete Lagoas)
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Também em Ubá, Isauro 
Calais destacou a necessida-
de da realização de novos in-
vestimentos na Zona da Mata. 
“É primordial para a Zona da 
Mata que ela fique mais com-
petitiva para atrair as gran-
des empresas. Norton Reis é o 
nome para ajudar a realizar as 
mudanças que Ubá e a região 
precisam”, completou.

Em Santa Luzia, Leo-
nardo Quintão salientou que  
Ilacir Bicalho é a melhor opção 
para a prefeitura. “Ilacir sem-
pre trabalhou por Santa Luzia. 
Como vereador, foi à Brasília, 
em meu gabinete, em diver-
sas oportunidades, buscar re-
cursos para o município. Com 
o apoio do vice-governador  
Antônio Andrade, vamos para 
a vitória em outubro”, ratificou.

O PMDB trás 
para Ubá e para 

a Zona da Mata uma 
mensagem de otimismo 
e esperança de um 
futuro melhor.”

Para mim é uma 
honra ter o apoio do 

deputado estadual Douglas 
Melo,  maior líder político  
de Sete Lagoas e região.  
Vamos juntos apresentar  
um projeto de mudança 
para Sete Lagoas.”

“ A situação da saúde 
é grave, estamos 

sem maternidade, exames 
clínicos não são feitos 
aqui. Devemos respeitar e 
valorizar o nosso povo para 
darmos uma condição de 
vida melhor para ele.”  

“ Se o PMDB me 
escolher na 

convenção para ser 
candidato, não medirei 
esforços para trabalhar  
a favor do povo 
de Divinópolis”
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