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Ministro Zé Dirceu discute

"Agenda para Dourados"
Areunião entre oprefeito e o "homemforte" deLulafoi definida nesta quinta-feira

O prefeito Laerte Tetila
(PT) volta de mais umavia
gem a Brasília com duas
importantes conquistas para
Dourados: além da garantia

^do ministro da Saúde,
Humberto Costa, de que o
Ministério vai liberar todos
os recursos necessários para
o pleno funcionamento do
Hospital Universitário,
Tetila agendou uma impor
tante reunião com o minis
tro José Dirceu, principal
ministro do Governo Lula e
articulador político do pre
sidente, para o dia 03 de
julho, semana que vem.
Tetila está em Brasília

desde quarta-feira e cum
priu agenda em vários
ministérios, sempre acom-

^panhado pelo senador
Delcídio do Amaral e pelo
deputado federal João
Grandão - o encontro com o

ministro da Saúde teve a

importante participação do
Governador Zeca do PT.

A agenda com o "ho
mem forte" do Governo

Lula é o sinal mais claro
dado pelo GovernoFederal,
até agora, de que a adminis-
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vaUiberar

recursospara oplenofuncionamento doHospital Universitário

tração petista de Dourados
deverá ser uma das princi
pais vitrines do PT. Além
disso, o entrosamento com a
bancada federal e com os

ministérios, dá mostras do
alto nível de articulação con
seguido por Tetila em
Brasília.

A pauta da reunião entre
Tetila e Zé Dirceu ainda está
sendo formatada pelos
assessores do Prefeito e

pelo gabinete do ministro.

Mas já se sabe que Tetila e
Dirceu deverão fechar

"uma agenda especial para
Dourados", conforme
informou Dairo Peralta,
assessor do prefeito.

Nesta quinta-feira Tetila
teve reunião de trabalho

com o chefe de gabinete do
ministério das Cidades e

protocolou aemenda de ban
cada de oito milhões de rea

is, atribuída por João
Grandão (PT) para serem

investidos em obras de dre

nagem e pavimentação
asfáltica de Dourados. O

deputado salientou que "a
estabilidade econômica e

social do país, somada a
rota de crescimento que o
Governo Lula começa a tra
çar para o Brasil, deixam a
todos nós muito otimistas

em relação à liberação des
tes recursos que estão pre
vistos no Orçamento Geral
da União".

No ministério das

Cidades Tetila também pro
tocolou reivindicação de
recursos para a ampliação do
projeto da Cidade
Universitária e para a dupli
cação da avenida Guaicurus,
que liga o centro da Cidade
ao Hospital Universitário.

Nos encontros que man
teve, Tetila ressaltou que
"além de ser uma cidade de

porte médio em franco cres
cimento, Dourados é e
estratégica para o Estado e
para o país, uma vez que
comanda uma região com
cerca de 40 municípios e é
um dos grandes produtores
de grãos do Brasil".
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