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Conheça os candidatos a prefeito
de Borda da Mata, Tocos do Moji,

Bom Repouso e Senador José Bento

5º Encontro de Carreiros é
realizado em Borda da Mata

Área rural de Borda da
Mata recebe instalação
de repetidor de celular

Cras de Bom Repouso
comemora folclore

Foragido da
Justiça é

recapturado
pela

Polícia Militar
de Borda da

Mata

Funcionários públicos recebem
uniformes em Borda da Mata

Grupo Ipê Materiais de Construção

Produtos de qualidade é aqui

Promoções
o ano

inteiro!
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Prazo para entrega de material

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2016

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 29
Fevereiro              15 - 29
Março                   15 - 31
 Abril                    15 - 29
 Maio                    16 - 31
  Junho                 15 - 30
   Julho                  15 - 29
  Agosto                15 -  31
   Setembro           15 - 30
  Outubro               14 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail -tribunapopular1@hotmail.com

Anucie no Tribuna Popular
tribunapopular1@hotmail.com

(035) 3445-1479

A bordamatense Isabela Machado Capone , filha de Frederico Xavier Capone e Renata Cristiane Machado , tem a satisfação
de comunicar a todos os seus conterrâneos sobre a classificação no Concurso de Elencos na BR .people , realizado  em Pouso
Alegre no hotel Marques Plaza nos dias 06 e 07 de agosto de 2016. “ Quero agradecer a todos pela colaboração e torcida”.

 Isabela Machado Capone faz comunicado
importante a população Bordamatense

Serviço de vigilância Sanitária

_Toalhas e lençóis devem ser devidamente lavados e trocados a cada cliente;
_Lixas para unhas e pés, espátulas de madeira e lâminas não podem ser

reutilizadas nem reprocessadas;
_Alicates, pinças e afastadores e tesouras devem ser esterilizados após o uso:
_Ceras para depilação devem ser fracionadas em porções suficientes para cada

cliente:
_Cadeiras , armários, macas, colchões,travesseiros e almofadas devem ser

revestidos de material impermeável, resistente, de fácil limpeza e desinfecção,
mantidos em bom estado de conservação e higiene;

_Trabalhadores de salões de beleza devem receber e fazer uso dos
equipamentos de proteção (óculos, máscaras, luvas e jalecos) de acordo com as
funções exercidas;

_Profissionais que realizam procedimentos com materiais perfurocortantes
devem ser vacinados contra Hepatite B e Tétano;

_Materiais perfurocortantes devem ser descartados de forma adequada
conforme a legislação vigente, após o uso;

_Todos os produtos devem estar dentro de validade;
_Produtos químicos que forem submetidos a fracionamento e diluição devem

ser acondicionados em recipientes devidamente identificados com etiqueta
legível, que informe o nome do produto, a composição química, concentração,
data de envase e validade e o nome do responsável pela manipulação e pelo
fracionamento. O fracionamento deve seguir as normas do fabricante.

_É vetada a reutilização de embalagens de produtos químicos;
_Equipamentos e instrumentos devem ser disponibilizados em quantidade

suficiente para atender a demanda do estabelecimento, respeitando os prazos de
limpeza desinfecção e esterilização.

_Produtos que devem ser mantidos sob refrigeração devem ser guardados em
refrigeradores específicos com termômetro e registro diário de temperatura, não
podendo dividir espaço com alimentos.

Para mais informações  acesse: ANVISA _ www.anvisa.gov.br

Confira algumas das instruções
da ANVISA que devem ser

seguidas em salões de beleza

Convite especial para o 10º
Encontro de Bandas

em Tocos do Moji

 No dia 04 de setembro de 2016, acontecerá o tradicional Encontro
de Bandas de Tocos do Moji, com várias apresentações regionais como:
Banda do Bem de Extrema,  Lira João Paulo II de Bom Repouso, Banda
Musical Municipal Jacutinguense, Corporação Musical União  de
Machado, Banda da casa das artes  de Itapira e a nossa Lira
Tocosmojiense.

Convidamos a todos os moradores e visitantes para prestigiarem este
evento tão importante da nossa cultura que nos remete às nossas origens
musicais.
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Tribuna Popular-Anuncie aqui!

Por: Leonardo Alex, biólogo/gestor

ambiental

Trabalhar no sentido de assegurar
melhores condições de vida aos

cidadãos é atribuição das políticas
públicas, esta é a finalidade principal de

uma boa gestão governamental, seja ela
na esfera municipal, estadual ou federal.

A Política Nacional do Meio Ambiente
no seu artigo 2º tem por objetivo a

preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida,

visando assegurar, no País, condições
ao desenvolvimento sócio-econômico,

aos interesses da segurança nacional e
à proteção da dignidade da vida humana.

 Dentre seus vários objetivos, a
política de Meio Ambiente no seu artigo

4º visa  a definição de áreas prioritárias
de ação governamental relativa à

qualidade e ao equilíbrio ecológico,
atendendo aos interesses da União, dos

Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios. Portanto

farei aqui uma breve chamada:
Estamos em ano de eleições

municipais, é hora de objetivar as
prioridades das populações municipais

buscando a melhoria em todos os setores
públicos, desta forma vale ressaltar, que

o Meio Ambiente também se enquadra
naquilo que está direta ou indiretamente

ligado as estas prioridades, pois sem um
meio ambiente sadio, as pessoas sofrem

com o aparecimento de diversas
doenças, que se proliferam devido às

péssimas condições, por exemplo, de
tratamento de água e esgoto, poluição e

o descarte inadequado de resíduos
sólidos (Lixo urbano), que também são

indicadores de uma péssima qualidade
de vida. Esses fatores podem ser frutos

de uma má educação ambiental, de
poucas campanhas de conscientização

ou até mesmo de razões culturais. Assim
sendo, toda a população deverá cobrar

dos  novos eleitos que articulem políticas
sérias também para o meio ambiente,

como por exemplo: Criação de áreas
verdes para o lazer, plantio de árvores,

despoluição dos córregos e rios
municipais, campanhas de

conscientização para a preservação do
meio ambiente urbano e rural, entre

outros. Afinal, cuidar dessa questão é
cuidar da nossa casa e cuidando da

nossa casa, estaremos cuidando do
nosso maior patrimônio, uma vida

saudável.

5ºDesfile de Carros de Bois é realizado em Borda da Mata

Nos dias 20 e 21 de agosto aconteceu pela 5ª vez o tradicional Desfile de Bois em Borda da Mata. Uma das maiores finalidades
do evento é contribuir para a preservação da tradição do homem do campo. Além de evidenciar a beleza da história dos
antepassados, isto é, dos primórdios que deram início a esta cultura na cidade.

De acordo com uma das organizadoras, Valdirene, mesmo com o clima chuvoso, o evento foi maravilhoso e os moradores e
participantes marcaram presença. “ Tivemos cerca de 100 carros e também bois de celas. Os carreiros no Clube de Campo tiveram
um jantar e no domingo foi servido um café para todos que ali chegavam. Além disso, tivemos shows sertanejos da região e ainda
finalizamos com chave de ouro com o DJ Marcão”.  Os organizadores agradecem a todos os parceiros que abraçaram a ideia, a
equipe de cozinha, a Polícia Militar pelo apoio, Equipe de segurança, aos parceiros que ajudaram com o caminhão de som e ainda
o Advogado Jean que orientou em tudo.
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AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA MARQUES
André Marques

Melhor preço e atendimento!

Rua Eduardo Amaral, 394
Centro

Tel.:3445-3455 - BORDA DA MATA-MG
Farmácia Veterinária completa e maior variedades em rações!

Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente

imperam

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para

você nosso querido cliente.

“Da nossa família para a sua”
Praça Antonio Megale, 100

Centro - Borda da Mata Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

Continuação do 5º Desfile de Carros de Bois em Borda da Mata

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Borda da Mata distribuiu para
os funcionários  novos uniformes.

Funcionários públicos recebem
uniformes em Borda da Mata

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata, quando
aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser
usado onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com
destino certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados logo no

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR
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Panificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete PrimorPanificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMBUÍ-MG. Edital para registro de
desmembramento. ANTONIO FELIPPE DE SALLES NETO, Oficial do Serviço de Registro de
Imóveis desta Comarca, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos os interessados que a
Prefeitura Municipal de Bom Repouso, inscrita no CNPJ n.º 18.675.892/0001-96, estabelecida
na Ala. José da Silva Brandão, n.º 438, Centro, no município de Bom Repouso/MG; depositaram
neste Serviço de Registro os documentos necessários exigidos pelo Art. 18, da Lei 6766/79,
para o registro de 01 desmembramento dentro do Loteamento denominado de: “CONJUNTO

HABITACIONAL VER. LUIZ BATISTA DA COSTA”, para fins residenciais e comerciais, com
as seguintes características: A área à ser desmembrada, esta localizada na Rua A, no Bairro N.
Sra. do Rosário, no município de Bom Repouso/MG, com área total de 3.910,16 m², a ser
desmembrado em 02 (duas) quadras, perfazendo um total de 07 (sete) lotes com área total das
quadras de 1.710,00 m²,  área destinadas às ruas de 1.290,00 m², áreas verdes de 420,00
m² e 490,16 m² de áreas destinadas à preservação permanente; o desmembramento encontra-
se amparado pela Lei 0295/2003 de 30 de dezembro de 2003. A referida gleba encontra
inserida no perímetro urbano e está devidamente registrada neste cartório sob a matrícula n.º
R-35.247, Fls. 001, Livro 02, em 20/10/2014, com área total de 3.910,16 m² com as seguintes
confrontações: Rua A, B e D do C. H. Ver. Luiz Batista da Costa, Loteamento Benedito Brandão
Andrade e João Batista Roque; em conformidade ao projeto e planilha do Loteamento elaborado
pelo engenheiro civil responsável, o Sr. Antônio Silva Moreira, CREA 29.766/D-MG, que
ficarão devidamente arquivados neste Serviço de Registro. Os lotes destinam-se a zona
residencial e comercial urbana e foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Bom Repouso
conforme Decreto n.º 616/2016, de 19 de agosto de 2016, expedido e publicado pelas demais
repartições competentes. E, para conhecimento de todos expediu-se este Edital, que será
publicado em jornal de circulação regional, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15
dias, contados da data da efetiva publicação. Eu, (Oficial) subscrevi.

PANIFICADORA FLOR DA MATA

Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes

e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Cras Sebastião Ilto de Andrade de
Bom Repouso  comemora folclore

O Cras Ilto de Andrade de Bom Repouso comemorou o folclore na semana do dia 22 de agosto
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DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETO DO DO DO DO DA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIAA POLÍCIA
Colaboração: CB Alex

PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,

tratamento gengival, piercing, cirurgias)

       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
     CRO/MG 26386

Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

B.C.N. é preso por portar arma
branca em evento público

 de Borda da Mata
No dia 21 de agosto, por volta das 18:00h, a Polícia Militar encontrava-se dando

cobertura ao evento tradicional “Encontro de Carreiros”, quando por solicitação do

locutor do evento os militares abordaram B.C.N. que se encontrava exaltado e portava
um canivete fazendo ameaças a várias pessoas que se encontravam no local.

Ante ao exposto B.C.N. foi abordado dentro das técnicas previstas, sendo preso
em flagrante delito. Ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento médico e

posteriormente a Delegacia de Polícia para as devidas providências.

M.E.G.S. é apreendido por
ameaças no bairro Santa Cruz
A PM de Borda da Mata compareceu à rua Agrícola Monteiro de Carvalho, 53,

bairro Santa Cruz, onde a vítima F.R.H. de 36 anos relatou que seu sobrinho M.E.G.S.
de 15 anos apoderou-se de uma enxada e tentou golpeá-lo. O motivo seria porque

F.R.H. teria procurado seu sobrinho com a intenção de aconselhá-lo a respeito de
más companhias, sendo que após os conselhos do tio, M.E.G.S. teria ficado exaltado

dizendo que seu tio era X-9 (informante da polícia), e que numa segunda tentativa
dessa vez com uma faca, tentou agredir F.R.H. que chamou a PM. No local, foi

realizada a apreensão de M.E.G.S. que foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as
devidas providências.

Condutor de motocicleta é preso por
colocar em risco pessoas e veículos

Após denúncia via 190, relatando que um cidadão, aparentemente, embriagado, conduzia uma motocicleta de cor vermelha

próximo ao Hospital Municipal colocando em riscos pessoas e veículos, a PM deparou com uma motocicleta e um cidadão com
características semelhantes, ao ser dada ordem de forma objetiva e sinalizada através de luzes de emergência e sirene da viatura

policial, para que o condutor parasse o veículo, este desobedeceu empreendendo fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade,
colocando em risco pessoas e outros veículos.

Após alguns minutos, a equipe policial conseguiu abordar o condutor, o qual declarou ser inabilitado e ter ingerido cerveja.
A motocicleta foi vistoriada e foi constatado que por baixo de uma fita adesiva preta, o chassi estava raspado. Diante do

exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor O.J.S. de 40 anos, sendo garantidos todos os seus direitos.O
veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado pelo DETRAN, sendo tomadas as devidas providências.

B.M.A. é preso por guardar materiais de furto
Após receber denúncias, que um cidadão estaria guardando materiais de furto em sua residência, a PM deslocou até o bairro

Água Quente, no distrito do Cervo zona rural de Borda da Mata, onde foi franqueada a entrada na residência de B.M.A. de 21
anos. No local, foram localizados vários apetrechos de irrigação e uma bomba que estavam escondidos em meio a uma plantação

de bananeiras no quintal do autor, sendo estes reconhecidos imediatamente por seu proprietário R.J.M. de 30 anos, que
acompanhava a ocorrência e indicou marcas que havia feito nos citados materiais.

Ao ser indagado a respeito dos objetos, B.M.A. alegou não saber como foram parar ali e não conseguiu dar explicações mais
convincente, sendo este, preso em flagrante delito e encaminhado para Delegacia de Polícia.

Foragido da Justiça é recapturado pela
Polícia Militar de Borda da Mata

No dia 08 de agosto de 2016, a Polícia Militar em patrulhamento de rotina deparou com um cidadão suspeito transitando pela

Praça Nossa Senhora do Carmo. Ao ser abordado S.D.C. de 40 anos, teve seu nome pesquisado pelo sistema SIDS/REDS, sendo
constatado que havia um mandado de prisão em aberto para o mesmo e que este era foragido da justiça. O autor foi recapturado

e encaminhado a Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Condutor de veículo é preso por
imprudência no trânsito

Durante operação Blitz de Trânsito, foi visualizado o veículo Chevette placas
GUY-3714, que transitava pela Rua Antonio Marques da Silva bairro Santa Cruz. Foi
determinado ao condutor J.A.S. de 49 anos que parasse o veículo por meio das luzes
e som de emergência, além de sinais com a mão e voz, sendo as ordens desobedecidas
e momento em que o condutor empreendeu fuga em alta velocidade.

Durante a fuga, o motorista em um ato de extrema imprudência veio a colocar em
risco diversos veículos e pedestres que transitavam pela via que alguns minutos
após mediante técnicas de abordagem, o infrator foi abordado na rua Adão Barbato
no bairro Estação, sendo procedida buscas no condutor e no interior do veículo. Foi
realizado o teste etilométrico que constatou o teor de 1,28 MG/L de ar expelido e o
cidadão infrator preso.

Preservados os direitos e garantias individuais, lavradas 03multas referente às
infrações cometidas, recolhidos a CNH e o CRLV. O veículo apreendido foi removido
para o pátio credenciado pelo DETRAN o autor J.A.S. foi conduzido para a Delegacia
de Polícia  em Pouso Alegre/MG para demais providências

     Anuncie no Tribuna Popular!

O Departamento de Obras da Prefeitura de Borda da Mata adquiriu manilhas de 1,50 metros de diâmetro. O
investimento será para a construção de duas pontes de madeiras que serão substituídas por tubos de concreto.
As pontes são: Uma que dá acesso ao bairro São Joaquim e outra na saída da Rua Ângelo Guazelli, próximo a
máquina de café.

Pontes de madeira de Borda da Mata
serão substituídas com tubos de concreto
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 09/2016

“Dispõe sobre denominação da via pública que menciona e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele

sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada Rua José Donizete de Mira, a rua que inicia na Rua Antônio Alves de Mira e termina na Rua

Joaquim Antônio do Couto.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 Proposição de Lei nº 10/2016
“Dispõe sobre denominação da via pública que menciona e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada Rua Oswaldo Tenório de Souza, a rua que inicia na Rua Antônio Alves de Mira e termina
na Rua Joaquim Antônio do Couto.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 Proposição de Lei nº 11/2016

O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada Rua José Sabino do Couto, a rua que inicia na Rua Antônio Alves de Mira e termina no sítio do Sr.
Benedito Donizete do Couto.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Dispõe sobre denominação da via pública que menciona e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada Rua João Antônio de Mira, a travessa que inicia na Rua Oswaldo Tenório e termina na Rua
José Sabino do Couto.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Proposição de Lei nº 12/2016
“Dispõe sobre denominação da via pública que menciona e dá outras providências.”

Proposição de Lei nº 13/2016

“Dispõe sobre denominação da via pública que menciona e dá outras providências.”
      O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona    e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada Rua São Joaquim, a travessa que inicia na Rua Antônio Honório de Mira e termina na Rua
Oswaldo Tenório de Souza.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

“Dispõe sobre denominação da via pública que menciona e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele

sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada Rua Antônio Floriano Sobrinho, a rua que inicia na Rua João Sabino do Couto e termina na

propriedade do Sr. David da Costa Ferreira.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 Proposição de Lei nº 15/2016

Proposição de Lei nº 14/2016

“Dispõe sobre denominação da via pública que menciona e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele

sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada Rua José Assunção do Couto, a travessa que inicia na Rua Antônio Floriano Sobrinho e

termina na chácara do Sr. Marciel Monteiro Peçanha.
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Borda da Mata, 25 de abril de 2016.

JUAREZ FLORIANO DE SÁ

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Cras de Borda da Mata está
arrecadando garrafas pet de 2 litros

Cras do bairro Santa Cruz de Borda
da Mata incentiva a plantação de horta

O Cras de Borda da Mata está precisando de garrafas pet de dois litros. Quem puder colaborar favor deixar no
endereço: Rua Salvador Orlandi.53.

O Cras de Borda da Mata do bairro Santa Cruz deu início a preparação do terreno para a plantação de uma horta.
O lema desta ação é: Nós plantamos o futuro que queremos”.

A Prefeitura de Borda da Mata instalou o repetidor de celular na Serrinha-
área rural. De acordo com o prefeito Edmundo Silva Júnior, este
procedimento beneficia a agricultura, a segurança nos negócios, entre
outros. “ Celular é muito importante. É um investimento baixo para o lucro
da população”.

Área rural de Borda da
Mata recebe instalação
de repetidor de celular
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Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico  Responsável: Victor Campos

 Brandani Júnior  - CRF - 21681
Entrega rápida - atendimento a

domicílio
 medicamentos - perfumaria - descontos

e promoções e condições especiais

Farmacêutico
em período

integral

Praça Antonio Megale, 66 - Centro
Borda da Mata - MG -

Tel.:(35)3445-1311

A Estrela de
Sua Saúde!!!

Candidatos a  prefeito  2016 de Borda da Mata

NILSON PEREIRA DE TOLEDO FILHO está se candidatando ao cargo de PREFEITO na cidade de
BORDA DA MATA e aparecerá na urna como NILSINHO.
Sua candidatura é pelo PMN-PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL através da coligação
PMN - PARTIDO ISOLADO. Tem como atividade COMERCIANTE e nasceu em 01/04/1958 .

AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA está se candidatando ao cargo de VICE-PREFEITO na cidade de
BORDA DA MATA e aparecerá na urna como AFONSO.
Sua candidatura é pelo PMN-PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL através da coligação
PMN - PARTIDO ISOLADO. Tem como atividade COMERCIANTE e nasceu em 08/07/1960 .

DORIVAL CARLOS BORGES está se candidatando ao cargo de PREFEITO na cidade de BORDA DA
MATA e aparecerá na urna como DR. VAVÁ.
Sua candidatura é pelo PV-PARTIDO VERDE através da coligação PV / PP / PT - NÓS AMAMOS
BORDA DA MATA. Tem como atividade MÉDICO e nasceu em 21/03/1946 .

JEFFERSON ESTEVÃO PEREIRA NASCIMENTO está se candidatando ao cargo de VICE-PREFEITO
na cidade de BORDA DA MATA e aparecerá na urna como JEFFERSON.
Sua candidatura é pelo PV-PARTIDO VERDE através da coligação PV / PP / PT - NÓS AMAMOS
BORDA DA MATA. Tem como atividade ADVOGADO e nasceu em 20/06/1981 .

Anuncie

aqui!

Candidatos a prefeito
de Tocos do Moji

Está  se candidatando ao cargo de PREFEITO na cidade
de TOCOS DO MOJI e aparecerá na urna como
TONINHO RODRIGUES . Sua candidatura é pelo PSDB-
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
através da coligação PSDB / PV - PROGRESSO COM
HONESTIDADE E COMPETENCIA. Tem como
atividade PREFEITO e nasceu em 04/11/1953 .

ANTONIO RODRIGUES
DA SILVA

Está se candidatando ao cargo de PREFEITO na cidade
de TOCOS DO MOJI e aparecerá na urna como CARLOS.
Sua candidatura é pelo PSDC-PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA CRISTÃO através da coligação PP / PT /
PMDB / PR / PSDC - Unidos Por Tocos do Moji. Tem
como atividade PEDAGOGO e nasceu em 27/01/1978 .

CARLOS EDUARDO
DA SILVA

JOSÉ ARMANDO PEREIRA está se candidatando ao
cargo de VICE-PREFEITO na cidade de TOCOS DO MOJI
e aparecerá na urna como ZE ARMANDO.

ADEMIR DONIZETE DIAS está se candidatando ao
cargo de VICE-PREFEITO na cidade de TOCOS DO MOJI
e aparecerá na urna como ADEMIR DIAS.

Candidatos a prefeito
de Bom Repouso

 Está se candidatando ao cargo de PREFEITO na cidade
de BOM REPOUSO e aparecerá na urna como ADELMO
TICA-TICA.
Sua candidatura é pelo PPS-PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA através da coligação PPS - PARTIDO
ISOLADO. Tem como atividade ADVOGADO e nasceu
em 12/11/1962 .

ROZINA ANDRADE MARIANO está se candidatando
ao cargo de VICE-PREFEITA na cidade de BOM
REPOUSO e aparecerá na urna como ROZINA.

ADELMO  LUIZ  DE
SOUZA

Está se candidatando ao cargo de PREFEITO na cidade
de BOM REPOUSO e aparecerá na urna como GILBERTO.
Sua candidatura é pelo PT-PARTIDO DOS
TRABALHADORES através da coligação PT / PTB - ESTA
UNIÃO FAZ MAIS. Tem como atividade SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL e nasceu em 02/06/1963 .

CARLOS HENRIQUE DA SILVA está se candidatando
ao cargo de VICE-PREFEITO na cidade de BOM
REPOUSO e aparecerá na urna como HENRIQUE fazendo
uso do número 13.

CARLOS ALBERTO
BORBA

 Está se candidatando ao cargo de PREFEITO na cidade
de BOM REPOUSO e aparecerá na urna como MESSIAS.
Sua candidatura é pelo PV-PARTIDO VERDE através da
coligação PV / PMDB / PSDB / PRB / PP / PSD / PSB /
DEM - JUNTOS CONTINUAREMOS. Tem como
atividade PRODUTOR AGROPECUÁRIO e nasceu em 24/
04/1956 .

MESSIAS CRISPIM
BRANDÃO

HÉLIO JOSÉ DE ANDRADE está se candidatando ao
cargo de VICE-PREFEITO na cidade de BOM REPOUSO
e aparecerá na urna como HÉLIO FROZINO.

Candidatos a prefeito
de Senador José Bento

Está se candidatando ao cargo de PREFEITO na cidade
de SENADOR JOSÉ BENTO e aparecerá na urna como
ANDREIA.
Sua candidatura é pelo PTN-PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL através da coligação PSDB / DEM / PTN -
SENADOR A CAMINHO DO BEM, O POVO EM
PRIMEIRO LUGAR. Tem como atividade
ADMINISTRADOR e nasceu em 04/03/1972 .

ANDREIA REGINA
INACIO  MEIRA

MARCELO AUGUSTO LIBANIO GOMES está se
candidatando ao cargo de VICE-PREFEITO na cidade de
SENADOR JOSÉ BENTO e aparecerá na urna como
MARCELO VITORIA.

Está se candidatando ao cargo de PREFEITO na cidade
de SENADOR JOSÉ BENTO e aparecerá na urna como
FERNANDO.

Sua candidatura é pelo PMDB-PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO através
da coligação PT / PMDB / PR / PSD - Unidos pela
Continuidade do Progresso. Tem como atividade
EMPRESÁRIO e nasceu em 11/12/1967 .

VALDECI AMARO DO COUTO está se candidatando
ao cargo de VICE-PREFEITO na cidade de SENADOR
JOSÉ BENTO e aparecerá na urna como VALDECI
LEBRA;

FERNANDO CESAR
FERNANDES

ANTONIO DONIZETE DE SOUSA está se candidatando ao cargo de PREFEITO na cidade de BORDA
DA MATA e aparecerá na urna como DONIZETE DO JORNAL.
Sua candidatura é pelo PROS-PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL através da coligação
PROS - PARTIDO ISOLADO. Tem como atividade JORNALISTA e nasceu em 09/06/1967.

SUELY DOS SANTOS COUTO está se candidatando ao cargo de VICE-PREFEITA na cidade de
BORDA DA MATA e aparecerá na urna como SUELY COUTO.
Sua candidatura é pelo PROS-PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL através da coligação
PROS - PARTIDO ISOLADO. Tem como atividade  ADMINISTRADORA  e nasceu em 25/04/1972 .

JOÃO BATISTA DA COSTA está se candidatando ao cargo de PREFEITO na cidade de BORDA
DA MATA e aparecerá na urna como JOÃO MAGAL.
Sua candidatura é pelo PMDB-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
através da coligação PMDB / PSB - Reconstruir para Avançar: Borda da Mata em Primeiro Lugar.
Tem como atividade SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL e nasceu em 21/06/1960 .

OSVALDO PEREIRA DE TOLEDO está se candidatando ao cargo de VICE-PREFEITO na cidade de
BORDA DA MATA e aparecerá na urna como OSVALDINHO TOLEDO.
Sua candidatura é pelo PMDB-PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO através
da coligação PMDB / PSB - Reconstruir para Avançar: Borda da Mata em Primeiro Lugar. Tem como
atividade EMPRESÁRIO e nasceu em 18/08/1948 .

ANDRÉ CARVALHO MARQUES está se candidatando ao cargo de PREFEITO na cidade de BORDA
DA MATA e aparecerá na urna como ANDRÉ DO TIPÃO.
Sua candidatura é pelo PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA através da
coligação PDT / PR / PSDB / PSD - Coligação Novo Caminho. Tem como atividade EMPRESÁRIO e
nasceu em 28/12/1984 .

PAULO CESAR DE FREITAS está se candidatando ao cargo de VICE-PREFEITO na cidade de
BORDA DA MATA e aparecerá na urna como PAULO CÉSAR.
Sua candidatura é pelo PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA através da
coligação PDT / PR / PSDB / PSD - Coligação Novo Caminho. Tem como atividade COMERCIANTE
e nasceu em 08/01/1958 .


