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PolarizadaeleiçãoemCachoeirinhá,':I

-Gilso
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A quatro dias da eleição,
a"dtsputa pela Prefeitura de
Cachoeirinha está polarizada
entre os candidatos da Fren-
te Popular Democrática
(PT, PDT, PSB, PCdoB,
PMN e PV), José Stédile, e
o ex-prefeito Gilso Nunes,
da União Democrática

, ,

(PSDB e PMDB). Na espon-
t~nea, Stédile tem 26,7% con-
tra 18,7% de Gilso, na indu-
zida, Stédile soma 35,7% da
preferência contra 30,0% do
ex<-prefeito. Em relação à
pesquisa anterior, houve uma
significativa redução no nú-
mero de indecisos. Página 2
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POLíTICA
, I CACHOEIRINHA ~ ,I:"~ ~~:~~"

~ Stédile e Gil~o polarizameleiçh
I A eleição para a número de indecisos 18,7% de Gilso. O sa, StédÚe" '(35',7'%). 'I

Prefeitura de Cacho- reduziu significativa- prefeito Valdecir Mu- está com pequena v~- '

eirinha, a quatro dias! mente em relação à cillo, da Frente Tra- tagem sobre'i~1',dI
dQ pleito, está pol.ari-: última consulta. balhista Popular (32,0%). Recli~:f.!tá;-;
zadaentreoscandlda- ESPONTANEA (PTB,PFL,PPS,PSL com 1% enquanto
tos da Frente Popular II Na pesquisa es- e PTdoB) cresceu de Mucillo registra,
Democrática (PT, pontânea, onde não é 5% para 8% e~vo 10,0% da preferência.
PDT, PSB, PCdoB, apresentado ao elei- Rech, do PPB caiu)ie Os eleitores indeci-
PMN e PV), José Sté- tor os nomes dos qua- 1% para 0,3%. O~-,. sos tiveram uma qu~- . .
dile - que tem vanta- tro candidatos a pre- decisos tiveram uma da e agora são 17;7% 1

g~m de 8% na espo~-
.

fei~O?e Cachoeirinha, grande redução,', de do total. -n
.

' !

tanea -e o ex-prefel- Stedtle soma uma 71% na consulta d'e REJEIÇA'1'
to Gilso Nunes, da vantagem maior sobre julho para 4.4,3% na O prefeito candi.. ,

União Democrática Gilso, Ele cresceu em atual pesquisa, \ datoà reeleiçãosegue,
(PSDB e PMDB) na relação à primeira INDUZJDA em primeiro na rejei-
corrida pela Prefeitu- pesquisa, atingindo Na pesquisa indu- ção. Mucillo é o mais '-
ra de Cachoeirinha. O agora 26,7%, contra zida, onde é apresen- rejeitado com 42,3.%,

tado ao eleitor os no- mais que os 39% do
mes dos quatro candi- levantamento de ju-
datos a prefeito de lho, Gilso Nunes tem
Cachoeirinha, o qua- a segunda maior~:~-"'-,
dro demostra a pola- ção, com 17%, cres-
rização. Na consulta cendo quatro pontos.
de julho, Stédile, Gil- percentuais em rela-
so e'o número de in- ção a anterior. O nú-
decisos era igual: mero de eleitores que
23%. Mucillo, com não' responderam
18% (dentro da mar- (15,7%) e que não re-
gem de erro de 5,7%), jeitam nenhum candi-
também era conside- dato (14,7%) supera a
rado em empate téc- rejeição de Stédile,

nico. Na nova pesqui- que é de 14,3%~Ape-sar de estar na Ianter-'
na na intenção de voto,
Rech continua sendo o
candidato menos re-
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ra de Cachoeirinha. O
. , o ~

agora 26,7%, contra
. . ~ t""U~ "u. UIUU-

zida, onde é apresen-
tado ao eleitor os no-
mes dos quatro candi-
datos a prefeito de
Cachoeirinha, o qua-
dro demostra a pola-
rização. Na consulta
de julho, Stédile, Gil-
so e'o número de in-
decisos era igual:
23%. Mucillo, com
18% (dentro da mar-
gem de erro de 5,7%),
também era conside-
rado em empate téc-
nico. Na nova pesqui-

..-av. lV.lUI,,;UlU t= U IIlalS

rejeitado com 42,3.%, imais que os 39% do
levantamento de ju- !

lho. Gilso Nunestem
a segunda maior-; -'\-
ção, com 17%, ~res-'
cendo quatro pontos'
percentuais em rela-
ção a anterior. O nú-
mero de eleitores que
não' responderam
(15,7%) e que não re-
jeitam nenhum candi-
dato (14,7%) supera a
rej eição de Stédile,

que é de 14,3%.jApe-sar de estar na l:anter-'
na na intenção de voto,
Rech continua sendo o
candidato menos re-
jeitado (11%).


