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ELES TRABALHAM POR FORMIGA!

RECONSTRUÇÃO JÁ JUNTOS PARA RECONSTRUIR MINAS



A POLÍTICA É BOA,
DEPENDE DE QUEM FAZ E COMO FAZ!2 45678

DEPUTADO ESTADUALGustavo
Valadares

Zé Silva é natural de Iturama, cidadão honorário formiguen-
se desde 2015, tem 55 anos, está no segundo mandato 
consecutivo de deputado federal. Engenheiro agrônomo, 
com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e especializações 
em piscicultura, solos e meio ambiente, foi presidente da 
Emater-MG de 2003 a 2010 onde iniciou sua carreira como 
extensionista rural, por meio de concurso público.
Com forte atuação na agricultura familiar, Zé Silva é o au-
tor da lei 13.606/2018 que trata da renegociação de dé-
bitos de crédito rural e relativos ao Funrural benefi ciando 
mais de 5 milhões de pessoas.
Participou do governo Anastasia como Secretário de Es-
tado Trabalho e Emprego, de fevereiro de 2013 a dezem-
bro de 2013. Em 2014, foi nomeado Secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Ge-
rais, quando organizou e liderou a construção coletiva do 
Planejamento estratégico da Agropecuária Mineira, com 
horizonte de 2015 a 2030.

Gustavo Valadares é natural em Belo Horizonte, cidadão 
honorário formiguense desde 2012, tem 41 anos, é gradu-
ado em Direito pela Puc-Minas e está no quarto mandato 
consecutivo como deputado estadual.
Ao longo destes quatro mandatos, tem trabalhado incan-
savelmente para que Minas Gerais se desenvolva de for-
ma justa e equilibrada para os mineiros.
Neste atual mandato combateu o bom combate, e com 
sua fi scalização forte e efetiva, evitou que o governo do 
PT destruísse por completo as fi nanças e o patrimônio do 
nosso Estado.
Gustavo Valadares tem forte militância política, partidária 
e com espírito municipalista, tem uma presença marcan-
te na capital e no interior do Estado. 
No governo Anastasia exerceu a função de líder na maio-
ria na Assembléia Legislativa e hoje exerce a função de 
líder da minoria, desempenhando nas duas ocasiões com 
competência este importante cargo.

APRESENTAÇÃO

Quem são Zé Silva e Gustavo Valadares

Porque votar em Zé Silva, Anastasia e Gustavo Valadares

Caro (a) Eleitor (a):

Prestar contas é lidar com a transparência e responsabilidade exigidas de qualquer homem público. Novamente che-
go até você para pedir o seu voto, com a certeza de que a política é boa, depende de quem faz e como faz.
Junto com o deputado federal Zé Silva, o senador Anastasia e o deputado estadual Gustavo Valadares, destinamos 
por meio de emendas parlamentares para o município de Formiga, mais de R$3 milhões que foram investidos na saú-
de, segurança pública, educação, ação social, telefonia, agricultura, infraestrutura urbana e rural.
Acreditamos que com trabalho sério e competência, será possível reconstruir nosso Estado e transformar Minas no-
vamente no melhor lugar pra se viver.
Para esse trabalho sério continuar, peço o seu voto, dos seus familiares e amigos, vocês que já votaram em mim e 
confi am no meu trabalho e também peço a você, que ainda não tive a oportunidade de receber o voto de confi ança, 
para honrá-lo com nosso trabalho, dedicação e esforço ao desenvolvimento de Formiga e Minas Gerais.

Vereador Mauro César - SD/MG
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Mais de R$1 milhão investidos na saúde da cidade
SAÚDE LEVADA A SÉRIO

R$430 mil para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e de uso único para a Santa Casa

Com saúde não se brinca, é por isso 
que o vereador Mauro César em con-
junto com o senador Anastasia e os 
deputados Zé Silva e Gustavo Valada-

res, somaram forças e não mediram 
esforços para trazerem recursos que 
hoje são realidade e proporcionam 
mais dignidade para aqueles que ne-

cessitam da Santa Casa e do serviços 
da Secretaria Municipal de Saúde.
Confira abaixo onde este dinheiro 
foi aplicado:

R$90 mil para aquisição de ar-condicionado e refrigera-
dores para os postos de saúde do município

R$200 mil para aquisição de 3 veículos de 7 lugares para transporte de pacientes da casa de apoio em BH (foto), Caps, 
hemodiálise e fi sioterapia

Imagem ilustrativa

Mais R$414 mil foram destinados para apoio a saúde do 
município, sendo que com esse recurso, serão adquiridos 
mais 3 veículos de 7 lugares para apoio aos pacientes do 
TFD (Tratamento Fora de Domicílio), e um micro-ônibus 
com gabinete odontológico para atendimento às comu-
nidades rurais.

Imagem ilustrativa
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Investindo nas escolas de Formiga 
EDUCAÇÃO LEVADA A SÉRIO

Mais de R$567 mil investidos na reforma da Escola Estadual José Bernardes de Faria

É grande o carinho e cuidado que o 
vereador Mauro César e o deputa-
do estadual Gustavo Valadares tem 
pela educação de Formiga.

Como na foto acima, em atenção 
ao pedido da ex-diretora da Escola 
Estadual José Bernardes de Faria, 
Sra. Dângela, Gustavo Valadares 

conseguiu através da Secretaria Es-
tadual de Educação mais de R$567 
mil para reforma e melhorias neste 
respeitado educandário.

Ações efi cazes que melhoraram a segurança em Formiga
SEGURANÇA DEVER DE TODOS

Preocupados com o crescente índice 
de violência em nossa cidade, o vere-
ador Mauro César, em conjunto com 
o deputado federal Zé Silva e o de-
putado estadual Gustavo Valadares,  
não mediram esforços para tornar 
Formiga mais segura. 
Somando forças com várias outras 

lideranças, conseguiram novas viatu-
ras, aumento no efetivo policial, mais 
armamentos, a instalação de um Pe-
lotão do Corpo de Bombeiros em For-
miga e a elevação da 13ª CIA Indepen-
dente a Batalhão, um sonho antigo de 
nossa gente que hoje é realidade.
O trabalho conjunto continuou, com 

o vereador Mauro César buscando 
constantemente, nos Governos Es-
tadual e Federal, através dos depu-
tados Gustavo Valadares e Zé Silva, 
mais recursos para melhoria física 
das unidades de segurança do mu-
nicípio e melhores condições para a 
segurança em Formiga.
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Trabalho que valoriza as pessoas
AÇÃO SOCIAL

Apae recebe carro de R$30 mil Patronato recebe carro de R$30 mil
Em Formiga, muitas famílias e entida-
des são benefi ciadas com programas 
sociais que valorizam o ser humano. 
O vereador Mauro César e o deputado 
estadual Gustavo Valadares, também 

fi zeram a sua parte.
Atendendo a solicitação do ex-pre-
sidente da Apae, o Sr. Paulo Rober-
to de Oliveira e do ex-presidente do 
Patronato São Luiz, o Sr. Alessan-

dro Resende Pieroni destinaram 
por meio de emenda parlamentar, 
R$60 mil que foram utilizados na 
aquisição de dois veículos para as 
referidas entidades.

Melhorias na BR-354 através do DNIT
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

O vereador Mauro César foi a Brasília buscar apoio junto 
ao deputado federal Zé Silva e ao ex-diretor de Infraestru-
tura Rodoviária do DNIT, Dr. Luiz Antônio para que hou-
vessem melhorias na sinalização e colocação de radares 
do KM-491 da BR-354 conhecida como “curva da morte” 
e no trevo da saída do Bairro Engenho de Serra, evitando 
assim os constantes acidentes, inclusive com mortes, 
que ocorrem nos referidos trechos da rodovia.

Por intermédio dos deputados Zé Silva e Gustavo Vala-
dares, Mauro César recebe o superintendente do DNIT 
em Minas, Dr. Fabiano Martins na “Curva da Morte”
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EXPANSÃO DA COBERTURA TELEFÔNICA

Implantação do sinal de celular na Zona Rural
Atendendo à diversos pedidos de 
moradores e frequentadores da Zona 
Rural, o vereador Mauro César através 
do deputado estadual Gustavo Vala-
dares, conseguiu junto ao Governo 
do Estado, incluir dentro do progra-
ma Minas Comunica II os distritos de 
Albertos e Baiões para receberem a 
instalação de antenas de telefonia ce-
lular da Vivo, permitindo assim que os 
referidos distritos e as comunidades 
rurais vizinhas tenham acesso à este 
importante meio de comunicação. 
Hoje isso é uma realidade no dia a dia 
das pessoas dessas comunidades.

Atuação do deputado Zé Silva contribuiu para a reabertura do aeroporto
AVIAÇÃO REGIONAL

Ao tomar conhecimento de que o aeroporto de Formiga estava interditado há mais de 6 meses pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (ANAC), uma vez que o município, na gestão passada, não cumpriu suas obrigações como responsável 
pela manutenção do local, o vereador Mauro César, em outubro de 2015, procurou o deputado federal Zé Silva, para que 
o mesmo intercedesse junto à Secretaria de Aviação Civil, e uma audiência ocorreu em Brasília para tratar do assunto. 
Diante disso, Mauro César e a chefe de gabinete do deputado, Dra. Fabiana Coutinho, juntamente com os empresários 
proprietários de aeronaves Srs. Osmar Vaz, Elias F. da Silveira e Nazareno de Freitas, foram recebidos pelos diretores da 
referida Secretaria para tratarem da reabertura do Aeroporto Capitão Aviador Fernando Barbosa.
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Mais de R$350 mil em apoio ao trabalhador rural
AGRICULTURA FAMILIAR

Os deputados Zé Silva e Gustavo Va-
ladares sabem a verdadeira importân-
cia que o homem do campo tem em 
nossas vidas. É pela valorização da 
agricultura familiar que temos alimen-
to de qualidade em nossas mesas. 
Conscientes dessa importância, eles 
uniram forças e destinaram para For-

miga 120 tendas e 240 jalecos, num 
total de R$240 mil, padronizando a 
nossa feira livre e como consequência 
trazendo um novo visual e mais con-
forto tanto para os produtores, quanto 
para os clientes e frequentadores des-
se tradicional espaço.
Investiram também mais de R$90 

mil por meio da Secretaria Especial 
de Desenvolvimento Agrário (SEAD) 
/ Emater-MG na aquisição de mais 
de 11 toneladas de sementes de 
milho e feijão, para os produtores 
da agricultura familiar de Formiga 
promoverem o plantio das mesmas 
dentro do período de safra.
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Mais de R$4 milhões serão investidos em Formiga
NOVA FEIRA LIVRE

O deputado Zé Silva recebe das mãos do prefeito Eugênio Vilela e do vereador Mauro César o projeto arquitetônico 
para a contrução da estrutura da nova feira livre

R$500 mil já liberados para calçamento de ruas no bairro Planalto
INFRAESTRUTURA URBANA

O deputado Zé Silva em visita a em-
presa Tecno 2000, anuncia junto com 
o prefeito Eugênio Vilela a liberação 
de R$500 mil para calçamento de vias 
do bairro Planalto, que é uma região 
de grande importância industrial.


