Partido Verde se mobiliza em José de Freitas-PI para lançar candidato a prefeito em 2012
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O Partido Verde no Município de José de Freitas-PI, a 52 km da Capital do Piauí (Teresina)
está se articulando para lançar candidato a prefeito no Município, nas eleições de 2012. As
lideranças do partido no Município são jovens que colocam o PV como uma terceira via, em
oposição aos dois grupos políticos que têm comandado os destinos dos mais de 36 mil
habitantes de José de Freitas.

“Não podemos pensar tão pequeno e aceitar que uma prefeitura seja tratada como cabide de
emprego. A administração municipal deve ser um meio de proporcionar o bem estar social a
todos sem distinção, e ai cite-se: Saúde, Educação, Segurança, Emprego e Lazer”, afirma o
Presidente do Diretório do PV, em José de Freitas, Edmilson Oliveira.

Motivados pela líder do PV Nacional, Marina Silva que obteve uma grande votação na disputa
da Presidência da República, neste ano de 2010, os jovens que comandam o PV de José de
Freitas afirmam que o partido tem credibilidade e uma boa aceitação no Município, contando
principalmente com o apoio dos jovens e dos cidadãos de modo em geral, que discordam da
forma como José de Freitas vem sendo administrado há vários anos. “É triste vermos nossa
humilde sociedade, dividida em dois grupos antagônicos e representados por dois animais
(Jacaré e Cururu), isso simboliza bem a política pequena e oportunista que vem sendo
praticada em nossa cidade”, desabafa o Diretor de Comunicação do PV, Edgar Saraiva.

Para melhorar o atendimento à população, o Partido Verde em José de Freitas vai inaugurar no
dia 19 deste mês (dezembro), no Centro da cidade, próximo ao Ginásio Poliesportivo, o seu
Diretório Municipal. A inauguração ocorrerá às 9 horas, com a presença da Vereadora de
Teresina, Tereza Brito, que é a Presidente Estadual do PV no Piauí. Segundo Edgar Saraiva,
está previsto na ocasião da inauguração do diretório, a filiação de vários simpatizantes do
partido e o lançamento do site oficial do Partido Verde de José de Freitas.
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