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SaúdeDeputado Bernardo Santana visita lideranças politicas em Almenara-Mg

O Deputado Bernardo Santana (PR-MG), esteve em Almenara no dia de hoje 27 de abril e visitou
lideranças politicas da cidade de Almenara-Mg no Vale do Jequitinhonha, a visita foi ao amigo
pré-candidato a prefeito de Almenara, o médico psiquiatra Doutor Júlio Mares.

            Lideranças politicas compareceram para agradecer o apoio incontestável do Deputado Bernardo
Santana pela vinda da UFVJM em Almenara.

            O  médico  Dr.Júlio  mares  agradeceu a  visita  do  deputado  e  aproveitou para  cobrar  a
pavimentação da BR-367 e sinalização das pontes que liga a cidade de Almenara-Salto da Divisa. O
deputado irá fazer uma visita às pontes para analisar de perto os problemas e transtornos causados pela
falta de sinalização.

            O diretor do Jornal Folha dos Vales, Allan Guedes, aproveitou a oportunidade para falar sobre a
falta da merenda escolar na zona rural de Almenara e irregularidades no concurso público de Almenara, e
agradeceu a luta de Bernardo Santana pelo campus da UFVJM em Almenara.

            Em entrevista à Folha dos Vales Bernardo Santana disse que se sente feliz em esta visitando o
Vale do Jequitinhonha e em especial a cidade de Almenara, ele firmou seu compromisso com o médico
Dr.Júlio Mares nas  eleições  desde ano. Almenara esta precisando  de gente séria, com pulso firme e
coragem para lutar igual ao Júlio, finalizou Santana.

            O Deputado Bernardo Santana entra para somar em mais uma luta que é a pavimentação da
BR-367.

            Ele segue para visitar as cidades de Rubim, Rio do Prado e Palmópolis.

Últimas novidades
Deputado Bernardo Santana visita lideranças
politicas em Almenara-Mg

Denuncia no concurso público de Almenara é
encaminhada ao Ministério Público

Oficio enviado por vereadores de Almenara
pedem providências na falta de merenda
escolar na zona rural

Em Almenara, SAMU realiza palestra de
apresentação aos militares do 44º BPM

Reunião com Assistência Social discute projeto
“Almenara Contra as Drogas”

Traficante é preso em Almenara levando drogas
para vender em Jacinto

Alunos da zona rural de Almenara passam fome
nas escolas e o transporte é irregular

ITAOFOLIA vai agitar Itaobim neste final de
semana

Curtir Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.
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Allan Guedes
Diretor do Jornal Folha dos Vales

Colunistas

Encontre-nos no Facebook

Maurício Sanny Igor Blênia Junior

Folha dos Vales

437 pessoas curtiram Folha dos Vales.
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