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Com larga vantagem, Betinho é
eleito novo prefeito de Goioerê
Betinho Lima é o pr efeito eleito de Goioerê. Até às 22:30 hor as, ele havia somado 6.118 votos, mais de 2 mil votos
de diferente do segundo colocado, Br ito da S aúde, que estava com 3.902 votos. Pedro Coelho, que disp utou a reeleição,
somava 3.811 e Paulo Novaes 298 votos. O resultado de 100% das urnas foi impossibilitado por problemas no TS E –
Tribunal Superior Eleitor al.
PÁGINA 03

“Rafael Bolacha” é reeleito em
Moreira Sales com 6.225 votos

Candidato único em Moreira Sales, o prefeito Rafael Bolacha foi reeleito com uma votação
histórica, na eleição deste domingo. Ele somou 6.225 votos, alcançando mais de 70% dos
votos válidos. É a primeira vez na história do município, que Moreira Sales tem apenas um
candidato na disputa pela prefeitura da cidade.
PÁGINA 02

‘Dr Ismael’ derrota Almir
e é reeleito em Janiópolis
Advogado e atual prefeito do município, ‘Dr Ismael’ venceu a eleição deste domingo em
Janiópolis, sendo reeleito para um novo mandato de mais quatro anos. Na verdade foi uma
vitória acachapante sobre Almir Gonçalves. Ismael somou 2.591 votos contra 1.273 de
Gonçalves.
PÁGINA 02

Vereador Akio Abe é eleito Aristeu Ceniz é eleito prefeito
prefeito em Quarto Centenário de Rancho Alegre D’Oeste
O agricultor Akio
Abe venceu a disputa
pela prefeitura de Quarto Centenário. Ele somou 1.179 votos. ‘Neguinho do Açougue’,
segundo colocado, ficou com 979 votos, enquanto que ‘Macarrão’
somou 634 e ‘Professor Ricardo’ 172 votos.
O resultado é extraoficial. CONTRA-CAPA

O prefeito eleito de
Ra ncho
Alegre
D’Oeste é o professor
Adão Aristeu Ceniz,
que já foi vereador,
vice-prefeito e também prefeito. Tendo
como vice o jovem
Cássio Zanuto.
CONTRA-CAPA
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‘Dr Ismael’ derrota Almir
e é reeleito em Janiópolis
Advogado e atual
prefeito do município, ‘Dr
Ismael’ venceu a eleição
deste domingo em
Janiópolis, sendo reeleito
para um novo mandato de
mais quatro anos. Na
verdade foi uma vitória
acachapante sobre Almir
Gonçalves. Ismael somou
2.591 votos contra 1.273
de Gonçalves.
Ao falar do resultado
deste domingo, Ismael
disse que os números são
frutos do bom trabalho
realizado durante estes
cerca de três anos. “Só
tenho que agradecer, em
especial à minha equipe
que muito se empenhou e
realizou um excelente
trabalho”, disse.
O prefeito reeleito

O prefeito reeleito, Ismael Dezanoski e o vice eleito, Eides Guedes: vitória acachapante sobre Almir Gonçalves

disse ainda que o eleitor
soube ponderar e optou
em ficar com quem está
dando certo. “A população
é
sábia
e
teve
discernimento
para
escolher. Podem ter
certeza de que não vamos
decepcionar”, frisou.
Ismael reforçou os
compromissos assumidos
com a população e disse
que vai seguir trabalhando
para que Janiópolis siga
sendo destaque nos mais
diversos setores em nível
regional e estadual.
“Nossa cidade avançou
muito e não podemos parar
aquilo que começamos”,
destacou o prefeito Ismael,
citando que todos os
compromissos assumidos
serão honrados.

“Rafael Bolacha” é reeleito em
Moreira Sales com 6.225 votos
Candidato único
em Moreira Sales, o
prefeito Rafael Bola cha foi reel ei to
com uma vota çã o
histórica, na eleição
deste domingo. Ele
somou 6.225 votos,
alcançando cerca de
80% dos votos válidos.
É a primeira vez
na história do muni-
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cípio, que Moreira
Sales tem apenas um
candidato na disputa pela prefeitura da
cidade. No total, 11
partidos apoiaram a
reeleição de Rafael
Bolacha, que está
agradecendo a cada
um dos dirigentes
que estiveram ao seu
lado.
“Sou muito grato
mesmo, pois o apoio
d e c a d a um d os
nossos dirigentes de
partidos, bem como
d os
nossos
candidatos a verea-

dor, foi fundamental
para que alcançássemos essa grande
vitória da candidatura única”, comentou ele.
Além de Bolacha,
o vice-prefeito ‘Genésio da Vila’ também foi reeleito para
mais quatro anos de
mandato. “Vou continua r ajudando o
Bolacha, buscando
recursos e colaborando para melhorar
a qualidade de vida
das pessoas”, citou
Genésio.

Reeleito, Rafael acena positivamente
durante a votação: mais 4 anos de mandato
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Com larga vantagem, Betinho é
eleito novo prefeito de Goioerê
Betinho Lima é o prefeito eleito de Goioerê. Até às
22:30 h oras, ele h avia
somado 6.118 votos, mais
de 2 mil votos de diferente
do segundo colocado, Brito
da Saúde, que estava com
3.902 votos. Pedro Coelho,
que disputou a reeleição,
som ava 3.811 e Paulo
No vaes 298 vo to s. O
resultad o de 100% das
urnas foi impossibilitado por
p r o b le m as n o TSE –
Tribunal Superior Eleitoral.
Ao comentar a vitória,
Betinho agradeceu e disse
q ue vai trabalhar p ara
rea liza r
a
m elh o r
administração que Goioerê
já viu. “Eu só tenho que
agradecer ao eleito r de
Go io erê, que entend eu
nossas propostas e nos
confiou o seu voto. Estou
muito feliz mesmo e podem
ter certeza de que eu não
vou decepcionar. Vou fazer
a melhor administração

O prefeito eleito, Betinho Lima, com a esposa Viviane e os filhos Ana e Gabriel

O atual vice-prefeito, Ernani Leite, recebeu a
visita dos amigos Betinho e Dr. Adilson

dessa cidade”, disse ele.
Betinho, que disputou
sua segunda eleição para o
cargo de prefeito, focou sua
campanha nas visitas em
todos os bairros da cidade,
empresas e reuniões no
co mércio , on de teve a
oportunidade de mostrar
q u e re alm en t e es tá
preparado para administrar
Goioerê com transparência
e seriedade.
Ao co m em o rar su a
eleição, Betinho também
reafirmou os compromissos

assumidos com a populaçã o e d iss e q u e v ai
trabalhar, juntamente com
seu vice – ‘Dr Adilson’ –
para fazer a melhor administração que a cidade já
viu.
Ele ainda agradeceu a
equipe que coordenou sua
campanha, bem como sua
fam ília, em esp ecial a
es p o sa Viv ian e, q u e
segundo ele, foram peças
fundamentais para que ele
p u d ess e ve n ce r es sa
eleição.

“A todos que estiveram
conosco nessa eleição, o
no sso mu ito ob rigado .
Tenho memória e vou saber
lembrar da oportunidade
que a minha cidade está me
dando. Confiem, eu não vou
d e cep c io n a r a m in h a
cidade”, finalizou.
VE RE AD OR ES :
Tam bém p or co n ta d e
problemas no site do TSE,
não foi possível divulgar os
ver ead o res eleito s d e
Goioerê.

“Dr Adilson” será um vice atuante
Estreante na política, o
médico Adilson Corpa – o
Dr Adilso n – foi peça
fundamental para a vitória de
Betinho Lima na eleição deste
domingo.
Médico pediatra dos mais
capacitados, ‘Dr Adilson’
mora em Goioerê há 48 anos,
onde nasceram seus filhos e
fez muitos amigos.
Tido como uma das
melhores revelações da
política goioerense, ‘Dr
Ad ilso n’ tem com o
características principais,
estar perto das pessoas,
dialogando com elas e
ouvindo seus anseios. “Não
tem como melhorar a vida
das pessoas sem diálogo. É
preciso ouvi-las e buscar
atender suas demandas”, diz
ele, citan do q ue está
preparado para o desafio que

virá pela frente.
O vice-prefeito eleito disse
que terá um papel efetivo na
gestão de Betinho Lima,
contribuindo ao lado do
prefeito, para que Goioerê
possa avançar e sair do
marasmo. “Vou atuar como
um articulador, vendo o que o

povo precisa para saber para
onde podemos direcionar
emendas e indo em busca
disso, com a força de do nosso
grupo que está aí para
con trib uir e ajud ar n o
desenvolvimento da nossa
valente e decida Goioerê,”,
destacou.

O vice-prefeito eleito, Dr. Adilson com a esposa Silvia: ao lado comemoração ao receber resultado da eleição

CONTRA- CAPA
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Aristeu Ceniz é eleito prefeito
de Rancho Alegre D’Oeste
O prefeito eleito de
Rancho Alegre D’Oeste
é o profe ssor Adão
Aristeu Ceniz, que já
foi vereador, vice-prefeito e também prefeito.
Tendo como vice o
jovem Cássio Zanuto,
Aristeu Ceniz diz que
ao assumir a prefeitura,
vai trabalhar para implementar políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas.
De acordo com ele,
sua eleição é resultado
da boa gestão que ele
fez no passado e que
ainda é lembrada pela
população local. “Só
tenho que agradecer à
população. Isso é resultado daquilo que
plantamos lá trás”,
disse.
Aristeu teve como
concorrente a vereadora Ângela Fiorotto, que
no total somou 752 votos. Aristeu fechou com
1.304 votos.

O prefeito eleito Adão Aristeu e o vice Cassío Zanuto: novo mandato começa em janieiro de 2021

Vereador Akio Abe é eleito
prefeito em Quarto Centenário
O agricultor Akio Abe
venceu a disputa pela
prefeitura de Quarto
Centenário. Ele somou
1.179 votos. ‘Neguinho
do Açougue’, segundo
colocado, ficou com 979
votos, enquanto que
‘Macarrão’ somou 634 e
‘Professor Ricardo’ 172
votos. O resultado é
extraoficial.
Ao falar da sua vitória,
Akio diz que o resultado
da eleição se deve à
vontade de mudança do
eleitor. “Quero agradecer
a todos que confiaram em
nossas propostas. Podem
ter certeza de que não
vamos decepcionar
ninguém”, frisou ele.
O vice eleito é ‘Luizão
da Jóia’, que já foi
vereador e também viceprefeito. Experiente,
‘Luizão’ diz que vai
trabalhar ao lado de Akio,
visando sempre a
melhoria de vida das
pessoas de Quarto
Centenário.

Prefeito eleito Akio Abe é abraçado pelos eleitores que comemoraram sua vitória

