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Presidente estadual do PT avalia positiva a conjuntura política regional do partido nas próximas ele
11/06/2012 11:49 by Editoria

Os prefeituráveis Saul Pedrosa (São Desidério), Dr. Daniel Correia (Riachão das Neves),
Paê (Barreiras) e Jonas Paulo, presidente estadual do PT, diante da imprensa barreirense
para uma coletiva sobre a conjuntura política regional do partido
Jonas Paulo, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), através de um discurso conservador se
posicionou sobre a escolha dos prováveis nomes que disputarão as próximas eleições, mas também demonstrou
otimismo ao falar com a imprensa em entrevista coletiva durante importante reunião realizada na sede do Mobiliza
Barreiras, com lideranças regionais do partido. O evento teve a finalidade de avaliar o quadro eleitoral da sigla em
alguns municípios do oeste da Bahia.

Ele reafirma o irrestrito apoio a importantes nomes da bancada na região, mas em seu projeto de promover a vitória
sobre os oposicionistas, não deixa de ambicionar a possibilidade de ceder a negociações com outras forças que
postulam o apoio da sigla PT.
Para evitar que haja uma separação para lados opostos por causa de ideias e/ou sentimentos diferentes entre os
aliados, ele declara que está estabelecendo uma agenda de debates em Barreiras com todos os partidos da base.
&rdquo;Aqui nós estamos discutindo com o nosso nome, o companheiro Paê Barbosa e colocando à mesa do
debate um melhor caminho para esta disputa. Entendemos que temos partido, militância e um nome que tem as
condições de encabeçar essa disputa nas cidades. Vamos conversar com os partidos da base e buscar um
encontro de ideias da afirmação do nosso projeto de promovermos uma derrota da oposição em importantes
municípios do Oeste&rdquo;.
O projeto aspira fortes candidaturas em Luís Eduardo Magalhães, Santa Rita de Cássia, Formosa do Rio Preto,
Riachão das Neves, Barreiras e outros. O presidente foi categórico ao afirmar que o Partido dos Trabalhadores não vai
deixar que as oposições desfrutem de investimentos na região, oriundos de grupos estrangeiros e do governo petista,
que vão tornar o Oeste uma das maiores potências econômicas do Brasil nos próximos três anos e que vão melhorar a
qualidade de vida de todos. &ldquo;São frutos de nossa luta e democraticamente vamos trabalhar para que não
haja um regresso&rdquo;.
Em São Desidério, ele acredita que a candidatura de Saul Pedrosa, aglutina toda a base e possui a confiança de
mantê-la para disputar as eleições palmo a palmo. &ldquo;Temos a certeza e esperança de que nós vamos derrotar
as forças oligárquicas que governam aquele município&rdquo;.
Ressaltou que outra pré-candidatura muito avançada é a do advogado Daniel Correia que ele ressaltou estar em fase
de consolidação da candidatura com sua competitividade plena.
Blog Alô Alô Salomão

ovoeste.com/index.php?page=destaque&op=readNews&id=1884&title=Presidente-estadual-do-PT-avalia-positiva-a-conjuntura-politica-regional-do-partido-nas-proximas
Page 1/1
Novoeste on-line

