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184 candidatos a vereador disputam as vagas em Borda da
Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento
Este número é o que o jornal apurou até o fechamento da edição, a maioria das candidaturas, já tinham sido
deferidas, ou seja, confirmadas, mas algumas ainda estavam em processo de julgamento e se houve alguma
desistência, a Justiça Eleitoral não havia sido informada até o momento. As quantidades por cidade são:
Borda da Mata – 70; Bom Repouso – 69; Senador José Bento – 23; Tocos do Moji – 22.

Confira o nome que estará nas urnas dos candidatos e os Partidos
Políticos aos quais eles pertencem de cada cidade na Página 8
Praça Roque Luís de Andrade em Pintor de paredes de Borda da Mata recebe prêmio
Bom Repouso recebe revitalização nacional da Associação Brasileira de Pintores Profissionais
Quase 750 crianças
e adolescentes de
Borda da Mata
já foram
imunizadas na
campanha de
vacinação
Página 5
Página 3
Praça revitalizada
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Estudante de Tocos do Moji
conquista 4º lugar no concurso de
redação da EPTV Sul de Minas

Estudante Edmar Wagner da Silva
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Parceria entre Conselhos de Turismo, do Meio
Ambiente e Prefeitura de Borda da Mata viabiliza
plantio de ipês na Avenida João Olivo Megale
Prefeitura de Borda
da Mata capta
recursos da lei
emergencial
Aldir Blanc para
fomento do setor
cultural do
município
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Beto do Fuscão Preto falece aos 58
anos de idade vítima da Covid 19

No dia 25 de outubro, Borda da
Mata, foi surpreendida com a triste
notícia que Beto do Fuscão Preto
havia falecido, vítima da Covid 19.
Houve uma comoção muita grande
nas redes sociais da cidade, devido
ser um cidadão, reconhecidamente,
muito prestativo e participativo em
diversas ações da comunidade. A
Prefeitura emitiu nota de pesar pelo
seu falecimento. O seu amigo
Jefferson Nascimento, prestou uma
homenagem a ele, a qual retrata sua
importância
na
sociedade
bordamatense. Confira abaixo a
homenagem:
“É com muita tristeza que presto
essa singela homenagem, a Pessoa

de meu Amigo Luiz Roberto
Borges – Beto do Fuscão
Preto.
Pessoa
bastante
conhecida e respeitada por
sua conduta de dedicação
à família, aos amigos e a
comunidade.
Sua ausência deixa
desolados seus familiares,
amigos e conhecidos, nos
deixando como exemplo
seu modelo de vida
enquanto cidadão de bem,
homem de fé e um altruísta
para com nosso Meio
Ambiente.
Por todo seu altruísmo,
junto a nossa comunidade,
e nosso judiciário local, foi
agraciado com a Medalha
Desembargador Hélio Costa.
Foi uma pessoa dedicada e
focada a buscar sempre recursos
para que os projetos junto a
comunidade viessem a ser
concretizados.
Fui testemunha ocular de sua
dedicação e paixão para com nosso
Horto, quando foi Vice-Presidente
d e n o s s o P V, l u t o u p a r a q u e
recebêssemos diversas emendas
parlamentares.
Teve papel fundamental para que
o Deputado Inácio Franco do PV
empregasse diversas emendas na
área da Saúde e do Meio Ambiente

Av. João Olivo Megale

aqui em nossa Borda da Mata.
Sua morte, tão repentina, enluta
não somente seus familiares e
amigos, mas toda a sociedade
Bordamatense que
lamenta a perda de um
cidadão exemplar na
honestidade,
no
caráter e na honra.
Aos
seus
f a m i l i a r e s ,
principalmente a sua
mãe e irmãos, nossas
s i n c e r a s
c o n d o l ê n c i a s
reiterando que toda
Borda da Mata não
poderia deixar de se
associar ao seu pesar.
Manifestamos
nosso
profundo
respeito e rogando a
Deus
que
traga
conforto
aos
corações enlutados.
Desejamos que a paz,
o consolo e a força da
fé reinem no meio de
todos, primando o
amor a Deus sobre
todas as coisas para
que o nosso Beto do
Fuscão
Preto
descanse em paz, meu
Amigo,
NOSSO
AMIGO!”

Faixas elevadas são construídas
na Avenida João Olivo Megale
e MG 290 em Borda da Mata
Página 5
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Praça Roque Luís de Andrade em
Bom Repouso recebe revitalização

Produtor Rural do Município de Bom
Repouso participe do Festival do
Morango e concorra a vários prêmios
Produtor rural que emite nota fiscal
de venda de morango, batata, gado
ou outras culturas agrícolas, pode
retirar seu cupom no Departamento de
Agricultura para concorrer a esses
prêmios(na foto abaixo) no dia 12 de
Dezembro.
A cada R$ 5.000,00 em nota emitida,

no ano de 2020, o produtor tem direito
a um cupom. Sendo limitado ao número
máximo de 20 cupons por produtor.
“Participe e concorra a esses
prêmios, a sorte pode estar com você”,
convida a Responsável pelo
Departamento de Turismo, Talita
Bertolacini.

A Praça Roque Luís de Andrade em Bom Repouso, que é um
bem inventariado do município, recebeu nos últimos meses
uma excelente revitalização, deixando-a muito mais agradável e
confortável para os munícipes e para os visitantes,
proporcionando mais uma área de lazer na cidade. De acordo
com o Departamento de Turismo, além de ficar totalmente nova,
a praça ainda oferece aos frequentadores uma linda visão da
imagem de Nossa Senhora das Graças, que já é um marco do turismo religioso no Sul de Minas. “Nossa imagem é conhecida
no país todo e quem se hospeda na cidade, agora além de visitar a Santa, ainda pode comtemplá-la desta bela praça”, completa
a responsável pelo Turismo do Município, Talita Bertolacini.

Feira Livre de Bom Repouso para
produtos alimentícios volta a funcionar
A Prefeitura de Bom Repouso, comunica que desde o domingo 11/10, a feira livre voltou a funcionar.
No entanto estão permitidos somente os gêneros alimentícios, as demais atividades voltarão a funcionar no
momento oportuno.
As regras de higiene, uso de máscara e álcool em gel serão obrigatórios em todas as barracas.

Borda da Mata: calçamento de área de 8 mil metros quadrados
vai pavimentar ruas do distrito do Cervo, bairros rurais Barro
Amarelo e Pontilhão e também do bairro urbano Santa Cruz

Barro Amarelo
Em Borda da Mata, a área total de 8.290,59 metros quadrados vai
receber calçamento em bloquetes e inclui o distrito do Cervo, os bairros
rurais Barro Amarelo e Pontilhão e também um trecho do bairro urbano
Santa Cruz. O investimento é da ordem de R$ 714.754,42 e está sendo
executada pela Prefeitura Municipal de Borda da Mata.
Distrito do Cervo

Bairro Pontilhão

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - (35)9 9910-8233
Bairro Santa Cruz
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Pintor de paredes de Borda da Mata recebe prêmio
nacional da Associação Brasileira de Pintores Profissionais

O pintor de paredes Juliano Napoleão, de Borda da Mata,
recebeu no dia 10 de outubro o Prêmio Nacional Pintor Destaque
da Associação Brasileira dos Pintores Profissional.
A entrega da premiação foi feita em São Paulo e ele recebeu
Certificado, Ferramentas, Troféu e uma reportagem de
divulgação em uma revista especializada.
Para receber o prêmio, a análise é feita pela Associação a
qual ele faz parte, em divulgação nas redes sociais, trabalhos
que se destacam, pessoas que busca ajudar os colegas,
demonstra evolução no trabalho e participa do movimento
“Pintor por um Brasil melhor”. A escolha é realizada por uma
banca de especialistas em pintura e cada mês um é premiado.
Em outubro, foi o bordamatense Juliano Napoleão.
No mês de julho deste ano, ele também foi destaque na Revista
Show do Pintor, onde ele pode contar sua história de vida e
principalmente sobre sua relação com a pintura.
Confira abaixo a reportagem na Revista:

CRAS de Senador José Bento
espera comemorar o Dia do Idoso
em 2021 como em anos anteriores

Comemoração em 2019

No dia 1º de outubro, comemora-se
o Dia do Idoso, pessoa que possui
idade igual ou superior a 60 anos.
Essa data, que marca o dia em que a
Lei N°10.741 (Estatuto do Idoso)
entrou em vigor, é fundamental para
reforçar a importância da proteção a
esse público e para reavaliarmos
nossa atitude com relação aos idosos.

A eles todo nosso respeito e
admiração! Saudades de todos os
integrantes do Grupo da terceira
idade”Sorrindo pra vida” do Cras de
Senador José Bento
“No ano de 2021, se Deus quiser,
retornaremos com nossas atividades
normais”, diz a Assistente Social,
Ivanilda Silva.

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

Rua Adão Barbato do bairro Santa Terezinha
em Borda da Mata recebe calçamento

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

A Rua Adão Barbato, no bairro Santa Terezinha, em Borda da Mata vai receber infraestrutura de pavimentação em bloquetes.
Uma antiga demanda dos moradores que está se concretizando. A obra em execução pela Prefeitura de Borda da Mata contou
com uma emenda parlamentar do deputado Dalmo Ribeiro, no valor de R$101.522,57.

Um Homem Só
Senhor, sinto que, dia a dia , vou-me tornando um homem só...
Já não tenho a companhia de meus entes queridos, de meus amigos de outrora e
que o tempo vai implacavelmente arrastando para a eternidade!
Ó Senhor! Sinto que a solidão, cada dia que passa, se torna a minha constante e
única companheira.
A minha mocidade, a saúde, as alegrias de ontem, também aos poucos vão se
extinguindo como a chama bruxolenta das velas... Mas, quando o dia e a noite me
abandonarem para sempre, ó Senhor, fazei que a luz da esperança não se apague,
para que eu possa, então feliz, contemplar a vossa face augusta e sentir, Senhor,
que já não serei outra vez um homem só!
Borda da Mata, 01/05/1970
Victor Hugo

Praça Antonio Megale-Borda da Mata-MG
Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

“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.
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Prefeitura de Borda da Mata capta recursos da lei emergencial
Aldir Blanc para fomento do setor cultural do município
A lei federal 14.017/2020, chamada de
Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc,
prevê apoio emergencial ao setor

cultural diante do estado de calamidade
pública decretado pela União em função
da pandemia da Covid-19. A Prefeitura
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Polícia Militar prende
foragido da justiça no bairro
Santa Edwiges em Borda da Mata
No dia 08 de Outubro, a Polícia Militar durante operação Batida Policial pelo
bairro Santa Edwiges abordou um cidadão suspeito e ao consultar os dados pessoais
no sistema, foi constatado um mandado de prisão em aberto. Diante disso, o autor
foi preso e encaminhado a delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende cidadão por
tráfico de drogas no bairro São
Benedito em Borda da Mata

No dia 09 de Outubro, a Polícia Militar de Borda da Mata cumpriu mandado de
busca e apreensão na residência de um suspeito de realizar tráfico de drogas, no
bairro São Benedito, onde após este ser cientificado do referido mandado, deram
início as buscas na presença das testemunhas arroladas. Durante as buscas foi
localizado 01 frasco de cor verde contendo em seu interior 14 pedras de substância
análoga à crack o qual se encontrava dentro da caixa do correio, 01 frasco de cor
vermelha contendo em seu interior 04 pedras de substância análoga a crack
embaladas em plástico transparente os quais se encontravam dentro da lata de
arroz na cozinha; 02 buchas de substância análoga a maconha, 02 lâminas, 10
plásticos transparentes e R$20,00 em espécie as quais estavam sobre a mesa na
cozinha, 04 celulares e 01 carteira de trabalho em nome de terceiro. Diante disso, o
autor foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

Polícia Militar prende foragido
da justiça no bairro São
Benedito em Borda da Mata

No dia 12 de Outubro, a Polícia Militar de Borda da Mata, encontrava-se em
operação batida policial pelo bairro São Benedito e abordou um cidadão suspeito e
ao consultar os dados pessoais no sistema, foi constatado um mandado de prisão
em aberto. Diante disso, o autor foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia
Civil.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA DA POLÍCIA
MILITAR EM BORDA DA MATA:
190 ou (35) 99829-1493

Telefones:3445-1177
99102-6320(Tim) 99960-1177(Vivo)
Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

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

de Borda da Mata, com o apoio do
Conselho Municipal de Política
Cultural, trabalhou todos os requisitos
e conseguiu captar o valor disponível
de R$ 162.722,90.
Entre as etapas, foi realizado
mapeamento cultural através de um
cadastro digital, o qual recebeu cerca

de 50 inscrições. A próxima etapa será
o lançamento de um edital de
premiação (até o fechamento desta
edição, 22/10, não havia sido
publicado), pelo qual os artistas
inscritos poderão pleitear o recurso e
em contrapartida, vão produzir
conteúdo cultural, como shows (lives)

e exposições.
Entre as propostas, estão
relacionadas as áreas: música, teatro,
artesanato, artes plásticas, fotografia,
literatura, dança e capoeira, conforme
mostrou o mapeamento realizado.
Serão contempladas 48 propostas
culturais em Borda da Mata.

Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 15/2020
“Autoriza Suplementação de Dotação Orçamentária no Orçamento Municipal vigente, Lei nº. 2.186/2019
e dá outras providencias”.
O povo do município de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais aprovou, e eu, André
Carvalho Marques, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de Crédito Suplementar ao Orçamento Municipal vigente, Lei nº. 2.186/2019, no valor
de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), por Superávit Financeiro e Tendência ao Excesso de Arrecadação,
conforme descrito no artigo 2º desta Lei.
Art. 2º O valor total, enumerado no artigo 1º desta Lei, será distribuído no Orçamento vigente, observadas as seguintes
dotações orçamentárias:
·
02.06.15.451.0021.1.024 = PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS
44.90.51 – Ficha 398 – R$ 300.000,00 (Recursos Próprios) - Superávit.
·
02.06.15.452.0020.2.043 = MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA
33.90.30 – Ficha 427 – R$ 40.000,00 (Recursos Próprios) - Superávit.
·
02.06.15.452.0020.2.043 = MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA
33.90.39 – Ficha 428 – R$ 50.000,00 (Recursos Próprios) - Superávit.
·
02.06.26.782.0019.2.047 = MANUTEÇÃO ESTRADAS VICINAIS
33.90.30 – Ficha 443 – R$ 130.000,00 (Recursos Próprios) - Superávit.
·
02.06.26.782.0019.2.047 = MANUTEÇÃO ESTRADAS VICINAIS
33.90.39 – Ficha 446 – R$ 120.000,00 (Recursos Próprios) - Superávit.
Art. 3º Para atendimento ao previsto no art. 43, da lei nº. 4.320/1964, como recursos para abertura do crédito adicional
suplementar serão utilizados recursos de Superávit Financeiro.
Art. 4 Fica o Setor Contábil responsável pelos procedimentos necessários a execução dessa Lei.
Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e será regulamentada
através de Decreto do Executivo Municipal.
Borda da Mata/MG, 02 de junho de 2020.
Cláudia Alfano Flauzino
Presidente

Proposição de Lei nº 16/2020
“CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BORDA DA MATA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BORDA DA MATA/MG, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município
e demais normas pertinentes, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:
Art. 1º - Na forma do que dispõe o inciso X do art. 37 da Constituição Federal, é concedida o reajuste de 3,92 % (três
vírgula noventa e dois por cento) nos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas constantes na
lei orçamentária.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus
efeitos a partir de 01 de maio de 2020.
Borda da Mata/MG, 23 de junho de 2020.
Cláudia Alfano Flauzino
Presidente
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Faixas elevadas são construídas na Avenida João Olivo Megale e MG 290 em Borda da Mata
Atravessar com segurança em duas principais e importantes vias de Borda da Mata sempre foi uma preocupação,
tanto para os borda-matenses quanto para os turistas que passam por Borda da Mata, principalmente no perímetro
urbano da MG 290.
Com foco no trânsito e na segurança de motoristas e pedestres, a cidade recebeu também mais quebra-molas
nas ruas Capitão Cipriano de Castro e em ruas do bairro Santo Antônio, além da sinalização instalada em
dezenas de ruas do município.

Parceria entre Conselhos de Turismo, do Meio
Ambiente e Prefeitura de Borda da Mata viabiliza
plantio de ipês na Avenida João Olivo Megale

Foram plantadas 18 mudas de ipê às margens da Avenida João Olivo Megale, em Borda da Mata. A ação faz parte de um
projeto de preservação e valorização de vias e pontos de Borda da Mata e foi possível pela articulação entre o CODEMA
(Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente), o COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) e o
Departamento de Obras da Prefeitura que realizou o plantio, durante o mês de outubro.

Padaria Primor - Um doce de Padaria
Pizzas,
salgados,
lanches,
bolos,
brioches
e muito
mais!!!
Rua Silvio Monteiro de
Carvalho, 32 - Centro
Borda da Mata
Telefones:
(35)3445-1727/ 3445-1291

Quase 750 crianças e adolescentes
de Borda da Mata
já foram imunizadas na
campanha de vacinação
Durante a campanha nacional de
vacinação contra a poliomielite e
multivacinação para atualização da
caderneta, que começou no dia 05 de
outubro até o dia 22/10, fechamento
desta edição, 379 crianças menores de 5
anos foram vacinadas e 367 menores de
15 anos receberam as doses para

atualização do cartão de vacinas.
Ao todo, 1.231 doses de vacina foram
administradas. Isso porque algumas
crianças ou adolescentes tomam até
quatro vacinas diferentes no mesmo dia
para manter a caderneta de vacinas
atualizada. A campanha segue até o dia
30/10.

Em Pouso
Alegre,
servimos
almoço selfservice.

Avenida Profírio Ribeiro de
Andrade,130, continuação
da Vicente Simões.
Bairro Fátima - Pouso Alegre
Telefone:
(35)3646-2000
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Rua que liga os bairros Nova Borda e Nossa Senhora de Fátima em Borda da Mata é pavimentada
Uma demanda antiga e uma grande
conquista para o desenvolvimento de
Borda da Mata é a ligação entre os
bairros Nova Borda e Nossa Senhora
de Fátima pela Rua Vicente Gonçalves
Pinto. A rua que ainda é de terra está

em obras para receber o
manilhamento e a pavimentação em
bloquetes.
A obra realizada pela Prefeitura de
Borda da Mata tem o investimento de
R$ 231.919,70.

Rua Vicente Gonçalves Pinto

GRÁFICA E JORNAL TRIBUNA POPULAR - (35)9 9910-8233
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Estudante de
Tocos do Moji
conquista 4º
lugar no
concurso de
redação da
EPTV Sul de
Minas
Mais uma conquista da Escola
Estadual José Tomás Cantuária Júnior
em Tocos do Moji. Parabéns professora
Josie Silvério de Almeida e ao aluno
Edmar Wagner da Silva. Orgulho de
vocês. Nossos agradecimentos ao
Secretário de Educação, Ernane Silva e
ao Prefeito Toninho Rodrigues por ter
inscrito o Município para participar no
EPTV NA ESCOLA.
Equipe da Escola da Estadual José
Tomás Cantuária Júnior

IP
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184 candidatos a vereador disputam as vagas em Borda da
Mata, Bom Repouso, Tocos do Moji e Senador José Bento
Este número é o que o jornal apurou até o fechamento da edição, a maioria das candidaturas, já tinham sido
deferidas, ou seja, confirmadas, mas algumas ainda estavam em processo de julgamento e se houve alguma
desistência, a Justiça Eleitoral não havia sido informada até o momento. As quantidades por cidade são:
Borda da Mata – 70; Bom Repouso – 69; Senador José Bento – 23; Tocos do Moji – 22.

Confira abaixo o nome que estará nas urnas dos candidatos e os
Partidos Políticos aos quais eles pertencem de cada cidade:
Borda da Mata
PROS
Alemão churrasqueiro
Alenire da Silva
Carlinho do Gás
Carlão da Tenda
Coleguinha
Daniel
Lua
Maura Enfermeira
Solange Almeida
Suely Couto
Xikito
Zé Marcio Guarda
AVANTE
Amanda
Ditinho Arthur
Irma Enfermeira
Japa
Jefinho
Jorginho
Leandro
Marcela
Naty do Téta
Paulo Joanni
Professor Adilson
Professora Andrea Rosa
Teio
Zé Carlos do bar
PP
Ana Paula
Cilene
Dinho
Lucio Frigomata
Paulinho Marcha Lenta
Quirino Zé do Povo
Regina Almeida Professora
Sabino
Samuel do Jaleco

Bom Repouso

REPUBLICANOS
Baiano Auto Peças
Bino
Cláudia
Ditinha da Saúde
Geraldo Funileiro
Gilberto da Padaria
Harleny Dentista
Jair Alvarenga
Juarez
Léo Guimarães
Luiz Henrique do Trator
Mário do Posto
Taty

PSDB
Adão do Arlindo
André Ferreira
Bianca do Fio
Coteco
Douglas Tomé
Ganso
Gilberto do Tonhão
Izabelzinha
João Simplício
Josi
Paulette Blue
Terezinha Mariano
Zé Luiz

PSDB
Dalvinha do Asilo
Erika Fernandes
Joseli Brandão
Larissa Helen
Luiz Carlos Loia
Luiz Macalé
Marruco
Mauricio Cogue
Mídio
Não
Nicola
Thiago da Saúde

REPUBLICANOS
Ademar do Campestre
Cidinha do Denis Galvão
Claudete do Dedé
Corinthiana
Geraldo Duilinio
José Cardoso
Júlio Cesar do Gilmar
Ludmila do Carlinho
Mino
Paulinho do Clemir
Rodrigo Cezar
Tiãozinho Pipoqueiro
Zé Vitor

PODEMOS
Dil
Fabiano Joia
Lero
Linda
Pastor Celino
Ramon Martins
Renato Russo
Sandrinha
Tatiana
Hélio Salsicha

PATRIOTA
Adilson do Zé Raul
Bento Candido Martins
Chinaider
Cicero da Antena
Cidinha Brandão
Ditinha Souza do Banco
Gilson Pereira
Marilda do Airton
Sofia Costa

PSL
Adriano
Allan Eletricista
Fabiana do Zé Ari
Getulio Jipão
Jaime Tabarim
Januário
Juliano Sanfoneiro
Maria do Tocantins
Nadia Morangueira
Pastor Jilmar
Paula do Zé Custodio
Rodrigo Delalana
Advogado
Zé Henrique
PT
Bentinho Simplício
Bili
Dinho
Dito Bento
Eulalia
Joãozinho da Capoeira
Maria do Carmo
Micheli Professora
PSB
Capotão
Guelinho
Jair Fotógrafo
João do Emídio
Kilé
Marcelino Lixeiro
Marcia do Flavinho
Néia dos Rodrigues
Renê Neta Do Bastião
Luizinho
Rubi Loro
Tião Caneta
Viviane do Benilde Romão
Zé Galinha

PROMOÇÃO* DA GRÁFICA TRIB
TRIBUN
UNA
UN
A POPULAR FAÇA SEU CARTÃO DE
VISITA CONOSCO E GANHE UMA PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA POPULAR
QUE SÃO 2.000 EXEMPLARES DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE EM 4 MUNICÍPIOS.

Senador José
Bento
DEM
Bolinha
Kelly do Doca
Toninho Braga
MDB
Claudiane
Dany do Amado
Flavinho
Osmildo
Robinho
Thiago do Rubens
PATRIOTA
Didi do Ônibus
Donizette Fernandes
Enrique do Vandir
Heluana do João
Barbudo
João da Ambulância
Karina do Bozó
Leandro
Luana do Posto de
Saúde
Marcelo do Lindo
Rosely do Leandro
Silvio Santos
Vanda
Waguinho

Tocos do Moji
PSDB
Cecília
Dedé
Denis
Fabianinho
Fatiani da Lotérica
Fernanda Braga
Giovana Rodrigues
Igor do Ronaldinho
Lucas Alvarenga
Luciano
Marcão
Marciana
Nem dos Paredes
PSB
Ana Flávia
Camila
Cintia Dutra
Demar do Bar
Glaucia Rosa
Ivan do Mercado
Renato
Zé Brasil
Zé Carlos

