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PMDB percorre interior do  
Estado com Encontros Regionais

Carmo do Paranaíba, Andradas, Araguari, Piumhi e Juiz de Fora receberam 
peemedebistas de portas abertas. Eventos têm reunido as principais lideranças 

do partido, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e a militância 

outubro/2017

Fortalecer suas bases, reunir lide-
ranças e militância, ouvir prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores, preparar 
o partido para as eleições de 2018: 
estes são alguns dos propósitos do 
PMDB, maior partido de Minas, ao 
realizar os Encontros Regionais pelo 
Estado. E os objetivos têm sido cum-
pridos com sucesso! Somente no mês 
de setembro, a sigla visitou as cida-
des de Andradas, Araguari e Piumhi. 
E na primeira semana de outubro, 
foi a vez de Juiz de Fora receber o 
evento. Juntos, os cinco encontros 

reuniram um público de quase duas 
mil pessoas.

O vice-governador e presidente 
estatual do PMDB, Antônio Andrade; 
o deputado federal Rodrigo Pacheco 
e os estaduais Leonídio Bouças, Cabo 
Júlio e Isauro Calais compareceram 
aos encontros. Os eventos também 
foram marcados pela forte presença 
de prefeitos, vereadores e lideranças 
regionais, além de representantes 
dos núcleos Jovem, Afro e Mulher da 
legenda, e, sobretudo, pela militân-
cia peemedebista. 
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Presente em todos os encontros, Antônio Andrade tem des-
tacado o trabalho realizado pelo partido em sua base. “Devido 
à grande extensão territorial do Estado, temos reorganizado as 
coordenadorias regionais. É a melhor forma de descentralizar e 
democratizar as ações da legenda. Queremos ouvir e trabalhar de 
forma conjunta com a nossa base e as nossas lideranças”, definiu.

Para o vice-governador, o engajamento da militância é fun-
damental para o futuro do partido. “Fomos o partido que mais 
cresceu nas últimas eleições, com um aumento de 43% de prefei-
tos eleitos. Para 2018, continuaremos trabalhando firme, com o 
apoio de cada peemedebista mineiro, com o objetivo de construir 
um projeto que venha para mudar a realidade de Minas Gerais. 
O PMDB é grande pela sua militância, e com ela construiremos o 
futuro do Estado”, concluiu. 

O deputado federal Rodrigo Pacheco, por sua vez, salientou 
as perspectivas positivas do PMDB para as próximas eleições. 
“O PMDB é o partido com maior estrutura de Minas Gerais. 
Essa organização nos permitirá ter uma chapa completa nas 
eleições do ano que vem com ótimos nomes. Temos tudo para 
assumir o protagonismo no quadro político do Estado”, des-
tacou.

Pacheco ainda lembrou da responsabilidade da legenda de 
apresentar um projeto que mude a realidade dos mineiros. 
“O PMDB possui a obrigação de apresentar um projeto para 
Minas Gerais, que indique soluções para problemas do Estado, 
como a saúde, educação, infraestrutura e segurança pública”, 
completou.

O deputado estadual Leonídio Bouças afirmou que o PMDB 
deve apresentar novas propostas para a população. “O povo de 
Minas Gerais espera uma resposta nossa para os graves pro-
blemas que afligem o Estado e o País. É assim que daremos a 
nossa contribuição”, definiu. 

Já o deputado estadual Isauro Calais ressaltou o fato de o 
PMDB possuir bons quadros para o próximo pleito. “Nós temos 
nomes qualificados para as eleições do ano que vem. Vamos 
seguir o exemplo de Itamar Franco e mostrar que é possível 
governador com seriedade e competência”, confirmou. 
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O prefeito de Juiz de Fora, Bruno Si-
queira, falou sobre o suporte oferecido 
pelo PMDB à sua administração. “Tenho 
muito orgulho do partido, que nos tem 
oferecido um apoio importante em Juiz 
de Fora. Temos executado um grande 
volume de obras do município, com me-
lhorias na saúde, no transporte público, 
na mobilidade urbana, no saneamen-
to básico e no abastecimento de água, 
além de outras áreas”, disse.

O prefeito de Piumhi, Deco do Sta-
lo, afirmou que a atual geração de pre-
feitos tem realizado um bom trabalho 
nas administrações municipais. “Vejo 
prefeitos compromissados com o povo 
mineiro. Apesar da grave crise finan-
ceira dos municípios, eles têm desem-
penhado um bom a trabalho à frente 
das prefeituras. Este é um momento 
importante, em que o maior partido de 
Minas se une para discutir soluções re-
gionalizadas para Estado”, enfatizou.

O prefeito de Araguari, Marcos Coe-
lho, ressaltou o trabalho realizado por 
sua gestão à frente do município do Tri-
ângulo Mineiro. “Apesar das dificulda-
des, temos conseguido fazer um bom 
trabalho em Araguari, com realizações 
importantes no município. Já pagamos, 
inclusive, a primeira parcela do 13º des-
te ano. E para mim, estar no PMDB é 
motivo de orgulho. Sempre estive no 
partido, como prefeito ou parlamentar, 
e assim quero seguir”, finalizou.  

O prefeito de Andradas, Rodrigo Lo-
pes, afirmou que é hora do PMDB ser 
protagonista no Estado. “Eu acredito 
que o nosso partido tem condições de 
ser protagonista nos cenários estadu-
al e federal. Mas esse protagonismo se 
dará, principalmente, pela coragem de 
defender uma posição. Só assim pode-
remos mudar a realidade de Minas e do 
Brasil”, salientou. 

Prefeitos destacam a 
força do partido em Minas
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O vice-governador Antônio Andrade, o deputado federal 
Rodrigo Pacheco e o prefeito Bruno Siqueira participaram 
do Encontro Regional de Prefeituras, realizado no dia 1º de 
setembro em Juiz de Fora. O evento foi uma oportunidade 

para os presentes debaterem temas importantes do cená-
rio nacional, como a reforma política, o agronegócio e pau-
tas dos municípios. O encontro contou com a presença de 
representantes de 50 cidades mineiras.

Encontro de Prefeituras reúne 
peemedebistas na Zona da Mata

Os Encontros Regionais mostram a força 
do partido no interior. Essas reuniões são o 
início de uma caminhada para um projeto 
político para Minas Gerais. O País precisa 
de discussão política para sair desse mo-
mento difícil.

Antônio Júlio (Ex-presidente da ALMG)

Quando fui presidente do PMDB, o partido 
criou as Coordenadorias Regionais. Pela 
grande extensão territorial do Estado, era 
muito difícil levar a administração até o 
peemedebista do interior. Com as regio-
nais, realizamos vários encontros por Mi-
nas Gerais e tivemos a oportunidade de 
ouvir as demandas de cada região.

Armando Costa (Ex-presidente do PMDB)

“ “ 

“ “ 

“ 

Chegou a vez do PMDB! Temos excelentes 
nomes dentro da sigla que podem apresen-
tar um projeto de melhorias para Minas 
Gerais. Além de sermos o partido com o 
maior número de prefeitos, temos a maior 
militância do Estado.

Geraldo Godoy (prefeito de Periquito) 

Apesar do espaço reduzido que as mulheres ocupam na política brasileira, não devemos ter medo de discutir 
temas importantes para o universo feminino, como o mercado de trabalho, os abusos diários e a igualdade de 
condições com os homens. Por meio do nosso núcleo, o PMDB Mulher, temos voz e realizamos um trabalho de 
promoção das políticas públicas para as mulheres.

Aparecida Moura (presidente do PMDB Mulher)

O PMDB tem uma grande atuação nos 
movimentos sociais por meio dos núcle-
os Afro, Mulher e Jovem. Hoje, temos um 
grande incentivo do partido, que represen-
tado pelo presidente Antônio Andrade nos 
apoia nas ações de políticas públicas.

Arcanjo Pimenta 
(presidente do PMDB Afro 

de Minas Gerais)
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