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Com Vereadores, Joaquim 

Neto participa de evento 

de Raquel Lyra em Caruaru

O pré-candidato a deputado estadual Joaquim Neto (PSDB), 

esteve na manhã deste sábado dia (02/04) participando do 

primeiro ato oficial para anúncio da pré-candidatura de 

Raquel Lyra a Governadora de Pernambuco.

O evento realizado no Arena Caruaru, reuniu mais de 5.000 

pessoas de diversas partes do estado de Pernambuco.

Além de Joaquim, estiveram presentes os vereadores, Tadeu 

Orlando, Bruno Sales e Gil Dantas, ambos do (PSDB). Além 

dos vereadores, uma comitiva de Gravatá também se fez 

presentes.
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Cristovam Buarque 

contribuirá com o plano de 

governo de Marília Arraes

Marília Arraes (Solidariedade), convidou o professor 

Cristovam Buarque para que ele lhe ajude em sua proposta de 

governo. De pronto o estratégico e visionário professor 

aceitou.

“Ele é uma das maiores referências do povo pernambucano, 

não apenas por ser uma das maiores autoridades mundiais 

em educação, mas por ter visão integrada de governo”.

Elogiou Marília.

Joaquim parabenizou 

Raquel pelo ato e
reafirmou o que tinha 

dito antes em suas 

redes sociais.
“Caruaru não perdeu uma prefeita, mais sim, 

emprestou-a para governar Pernambuco”.

Disse Joaquim.

Neste ato, Raquel não só mostrou sua força, 

mas que também está preparada para a missão 

que lhe está sendo designada.

Agora Raquel é oficialmente pré-candidata, e 

está cheia de gás pra disputar.
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Políticos de várias regiões 

participam do Congresso da 

UVP em Garanhuns
Terminou neste domingo (27) o congresso estadual da União dos 

Vereadores de Pernambuco, realizado em Garanhuns, região 

agreste meridional de Pernambuco. O evento foi considerado 

um sucesso e teve forte adesão das câmaras de diversas cidades 

do Estado.

Em nota, a UVP agradeceu a participação de todos os 

congressistas e o apoio da prefeitura municipal de Garanhuns, 

através do prefeito Sivaldo Albino (PSB), que também marcou 

presença no congresso ao lado do seu filho, Cayo Albino.

Marília defendeu a união 

dos progressistas e citou 

que seguirá os passos de 

Cristovam, que apoiará 

LULA independente de 

partidos políticos.

“Cristovam tem puxado a campanha nacional de

apoio ao presidente Lula no primeiro turno,

independentemente de siglas partidárias. É

também o que vamos fazer em Pernambuco, unir

todos os progressistas, os mais experientes e os

jovens que querem e precisam de um caminho

verdadeiro para o futuro”, Completou Marília.

Com isso, Marília vai tirando seu sonho do papel,

e construindo laços em sua pré-campanha

almejando o Governo de Pernambuco.
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O presidente da UVP, Léo do AR, novamente 

conduziu com excelência toda programação do 

Congresso Estadual de Vereadores.

Na programação do congresso marcaram 

presença, também, representantes do Ministério 

Público de Pernambuco (MPPE), Tribunal de 

Contas, PROCON, Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM), Tribunal Regional Eleitoral, 

AMUPE, Ordem dos Advogados do Brasil e 

Escola do Legislativo da ALEPE.

O governador Paulo Câmara (PSB) fez questão de 

estar presente na abertura do congresso ao lado 

de aliados e membros da executiva estadual. 

Deputados, secretários, vereadores e prefeitos de

diversas cidades da região prestigiaram o

congresso da UVP.

A UVP é uma entidade que realiza seus eventos 

com seriedade e transparência, algo muito raro 

de ser visto no meio político. A gestão de Léo do 

AR diante a UVP divide opiniões, sobretudo 

entre aqueles que fazem da vida pública um 

‘meio de vida’.

Léo do AR deixou claro durante o congresso que 

quer elevar o patamar de confiança da UVP, 

quebrar paradigmas administrativos e o entrave 

que a entidade teve com algumas câmaras ao 

logo de anos por questões pessoais. A UVP 

respira tranquilamente e cada vez mais forte.
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