1. Descreva brevemente seu currículo profissional, pessoal e seu envolvimento com o município. Este é um passo importante para que a
população conheça a sua origem, seu perfil e sua atuação no município.
Antônio Carvalho Lage
(Antonio Lage)

Antonio José da Silva
(Antonio Hulk)

Fernando Pacheco Fialho
(Fernando Pacheco)

Jose Cesar Samor
(Cesinha)

Willian Lobo de Almeida
(Willian Lobo)

Empresário bem sucedido
graças a muito trabalho,
competência e dedicação.
Aos sete anos, ajudava meu
pai na olaria. Aos 12, ia
plantar arroz. Foi motorista
de taxi. Trabalhei como
motorista de empilhadeira na
Cia Mineira de Papéis. Atuei
na Cia Força e Luz
Cataguases-Leopoldina
(Energisa) como motorista de
diretoria e posteriormente de
carreta. Depois, decidi abrir
meu próprio negocio de
fretagem em sociedade com
os dois irmãos. Na
sequencia, comecei com
outro irmão uma fábrica de
vassouras Princesa da Mata.
Mas, meu maior êxito foi a
Transeguro. Empresa que
chegou a 1300 funcionários.
Hoje, coloco minha
capacidade de gestor à
disposição de toda a
população de Cataguases.

Natural de Cataguases,
casado, quatro filhos, 5
netos, habilitado em História
pela FIC/UNIS, grande
atuação em representação
comercial e atuante em
questões conjunturais de
nosso município.

Funcionário Público
Municipal, concursado, com
27 anos de serviços
prestados, já exerci a função
de tesoureiro, secretário
municipal da fazenda e
secretário municipal de
saúde e gestor do SUS em
Cataguases. Atualmente
exerço a função de vereador
de Cataguases, tendo sido
presidente no poder
legislativo municipal no
biênio 2013 – 2014. Sou
casado com Adriana Coelho
Campos, pai de dois filhos
(Fernando Campos Fialho e
Helena Campos Fialho). Sou
formado em Economia, Pósgraduado em Gestão
Econômica com ênfase em
contabilidade e controladoria
e Pós-graduado em Gestão
das organizações públicas de
saúde pela UFJF. Sou de
Família humilde que veio da
área rural (região de Cisneiro
distrito de Palma). Meu perfil
é de um homem que busca
uma evolução pessoal e
social dentro de uma
sociedade organizada.

Aposentado pela TELEMIG,
empresa estatal onde
estabeleci um grande
vínculo de ajuda a
população do Estado,
buscando sempre resolver e
solucionar os problemas na
legalidade e
responsabilidade. Morei em
Belo Horizonte durante o
período em que estava à
frente dessa empresa, mas
meu coração estava sempre
ligado à minha querida
cidade, onde nasci e cresci,
a Princesinha da Zona da
Mata, Cataguases. Quando
me aposentei dediquei
exclusivamente aos anseios
do povo, ora no campo do
Flamenguinho, ora ajudando
de maneira solidária as
pessoas de maior
vulnerabilidade social.

Professor, casado e tenho 2
filhas. Aos 11 anos, fui
guarda mirim. Aos 14, fui
para a Fundição Cataguases
e depois para a Cia.
Manufatora. Fiz duas
graduações e pósgraduação, me tornei
professor e diretor escolar.
Assumi a prefeitura de
Cataguases em 2009. Fui
eleito presidente do
Consórcio de Saúde (Cisum)
e representante dos prefeitos
da Zona da Mata na
Associação Mineira de
Municípios. Reduzi meu
salário e secretarias,
pavimentei mais de 170 ruas,
paguei em dia funcionários e
fornecedores. Oferecíamos
diversas especialidades
médicas na Policlínica,
construí o aterro sanitário e
patrolei estradas rurais.
Construí quadras, creche,
Casa de Maria, Casa de
Passagem, 464 unidades do
Minha Casa Minha Vida no
Cond. São Marcos e reformei
escolas estaduais e
municipais.

