
                   MPS – Movimento Popular Socialista – PSB     

 
               A direção nacional do MPS – Movimento 

Popular Socialista, após deliberação de sua Executiva 

Nacional e ouvindo o Conselho Político Nacional, 

composto por todos os seus Secretários Estaduais e 

com total apoio deste segmento social do PSB, vem a 

público manifestar sua satisfação e alegria pela 

decisão do grupo político liderando pelo deputado 

Allan Kardec, ex-PT de Mato Grosso, assim como 

diversas outras lideranças políticas e de movimentos 

sociais e populares no Estado, depois de grandes 

serviços prestados ao povo mato-grossense e honrar a 

luta da esquerda e do campo progressista e do próprio 

PT, em se filiar ao PSB – Partido Socialista Brasileiro 

- e nos honrar com sua história compondo as fileiras 

de nosso partido.  

              O passado de luta do deputado Allan Kardec, 

prefeitos e vereadores, líderes de movimentos sociais 

e organizações populares e todo seu grupo muito 

enaltecerá as páginas da história política de Mato 

Grosso, que passará a partir de sua filiação a 

contribuir para a própria história do PSB nas ruas e 

nas redes, construindo o Poder Popular e caminhando 

para o fortalecimento da Democracia como valor 

universal. 

          Esclarecendo ainda que mais satisfeito ficamos 

ao sermos informados por diversas lideranças de 

movimento sociais no Estado, da vontade de se 

filiarem ao PSB e militarem no MPS e demais 

segmentos do partido após a chegada dos novos e 

combativos companheiros e companheiras.  

               Temos acompanhado pela imprensa de 

Mato Grosso diversas manobras de pessoas alheias 

aos nossos quadros e pertencentes a outros partidos, 

em especial a partidos de Direita que não querem o 

fortalecimento do PSB e nem a filiação dessas forças 

progressistas ao partido. O que de público 

repudiamos e denunciaremos nas instanciam 

partidárias do PSB.  

               Certo de que não só o MPS crescerá com a 

vinda das diversas lideranças que acompanham o 

grupo acima citado, mas também outros segmentos 

sociais do PSB, finalizamos reafirmando nossa 

satisfação pelo ato de filiação do grupo, como damos 

nosso total apoio à direção nacional do PSB para 

articular a filiação de novas e progressistas lideranças 

ao partido nestes últimos dias da janela partidária.  

               Não vamos desistir do Brasil. Nunca. Nem 

do PSB. Jamais.  

               Por um PSB de Quadros e de Massa. E um 

MPS nas ruas e nas redes. Construindo o Poder 

Popular e a Democracia Direta. Venceremos.  

Em Brasília – DF, 19 de março de 2018  

 
 

ACILINO RIBEIRO - Secretário Nacional de Movimentos Populares do PSB. 

Coordenadores Regionais 
JAILSON SOUSA E SILVA – Caio \ Coordenador Regional NORTE - AC\AM\AP\RR\RO\PA\TO; 

SIVALDO FARIAS DA SILVA \– Subcoordenador  

IGOR BELCHIOR \ – Coordenador Regional NORDESTE - MA\PI\CE\RN\PB\PE\AL\SE\BA; 

ANTONIO CARLOS MIAU \ – Subcoordenador  

ALMEZINA MORENO \ Coordenadora Regional OESTE-CENTRO-LESTE - MT\MS\GO\DF\MG\ES\RJ; 

ANGELA ALCANTARA \ Subcoordenadora  

ROBSON COELHO \ Coordenador Regional SUL-SUDESTE - SP\PR\SC\RS;  

VINICIUS PACHECO \ Subcoordenador  

Coordenadores Executivos 
KARINA DRUMMONT \ Coordenadora de Articulação Social, Organização de Base e Mobilização Popular; 

JORGE ALMEIDA \ Subcoordenador  

ELOI FRIZZO \ Coordenador de Formação Política, Cultura Ideológica e Educação Popular, 

JOSÉLIO COSTA \ Subcoordenador; 

FRANCISCO XEXEU \ Coordenador de Mídias, Redes e Comunicação Social; 

SILVANIO MEDEIROS \ Subcoordenador; 

MARIA DE JESUS MATOS \ Coordenadora de Políticas Públicas, Rel. Institucionais e Participação Popular; 

FERNANDO BRANQUINHO \ Subcoordenador; 

WASHINGOTN PICANÇO \ Coord. Relações Internacionais, Inteligência Partidária e Políticas Estratégicas; 

MARIO CÉSAR MOREIRA \ Subcoordenador; 

 MANOEL ALMEIDA \ Coordenador de Finanças, Administração, Infraestrutura e Logística; 

FELIPE ROCHA \ Subcoordenador;  

NILCE MARIA COSTA \ Coordenadora de Orientação Jurídica, Eleitoral, de Legislação e Ética;  

DANIEL CUNHA \ Subcoordenador;  

DANIEL LINDOSO \ Coordenador de Apoio aos Núcleos de Base e Relações Sociais; 

MILENA TEIXEIRA \ Subcoordenadora;  

 
E todos os SECRETÁRIOS ESTADUAIS do MPS no BRASIL – Movimento Popular Socialista. 


