
“É imprescindível 
que ela cumpra o 
que prometeu, tanto 
quanto à BR-470 
quanto sobre tomar 
conhecimento do 
processo da Furb 
federal. Mas nos 
passou segurança”

Sim

Como você 
avalia o 
desempenho 
de Dilma 
na vinda 
presidencial?

Por quê?

Acredita na 
execução?

Sim para BR-470
Não para Furb

Sim Sim Sim

“Gostei do 
comprometimento 
como presidente em 
relação à BR-470. 
Porém, quanto à 
universidade, ela 
deve dar um jeito 
para otimizar a 
federalização”

“Sobre a BR-470 ela foi 
enfática, gostei disso. 
Sobre a federalização 
da Furb me pareceu 
sensata, realmente 
precisa se inteirar do 
assunto para falar. Não 
adianta vir aqui dizer 
e não fazer”

“Não confio em 
promessas, mas 
a manifestação 
foi agradável: ela 
valorizou as vidas 
se comprometendo 
com a duplicação da 
rodovia. Sobre a Furb, 
eu esperava mais”

“Eu nunca vi alguém 
chegar e prometer que 
vai sair uma obra, 
dando sua palavra de 
honra. Só fico triste 
porque ela não veio 
a Gaspar, como eu 
gostaria”

“Foi muito ruim a 
posição da presidente 
sobre a federalização 
da Furb. Ela deveria 
saber que nós 
precisamos muito da 
Universidade Regional. 
Quanto à BR-470, 
teremos que cobrar”

Ronaldo Baumgarten - 
presidente da Acib

Paulo Cesar Lopes - 
presidente da CDL

João Natel - reitor da Furb Jovino Cardoso - vereador e 
presidente do Legislativo

Celso Zuchi -prefeito  
de Gaspar

Vivian Bertoldi - presidente 
do Sintrafite

Sim para BR-470
Não para Furb

Ótimo Bom

Sim

“Eu esperava que ela 
desse um prazo para 
a duplicação da BR, 
até porque em outras 
oportunidades ela se 
comprometeu com 
datas. Sobre a Furb, 
achei um gesto nobre e 
de sinceridade”

Napoleão Bernardes - 
vereador do PSDB

BomÓtimo Bom

“A duplicação é 
irreversível, porque 
ela não precisava se 
comprometer se não 
fosse realizar. Quanto 
à questão da Furb, 
não senti firmeza 
e acho que não se 
concretizará”

César Botelho - secretário 
de Desenvolvimento

Sim para BR-470
Não para Furb

BomBom Bom


