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sobre o
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Exclusivo:
Neuza
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concorre à
Câmara de
Deputados
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Presidencialismoe República
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Política SEXTA-FEIRA1516deabril de1993

Opçãoporpresidencialismoe
repúblicalemlargamargem

Os resultados da pes-
quisa Folha/Studio, re-
ferentes às opções do ca-
noense sobre a fonna e o
sistema de governo,
acompanham a tendên-
cia da maioria da popu-
lação brasileira, O presi-

dencialismo com 70% e a república com
76% de preferência revelam a intenção
predominante de voto em Canoas no

plebiscito do dia 21 de abril, tanibém pre-
sente em todas as faixas etárias, graus de
escolaridade, sexo, e faixas de renda, e
nos entrevistados de diversos partidos
políticos,

Um dado que chama a atenção, é o fato
de que' apesar de 57% dos entrevistados
estarem acompanhando a campanha na
TV, 51% não acredita que o resultado do
plebiscito irá melhorar a situação do país,
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~CANOAS
Um terço dos
canoenses
rejeitam o
governo de
Itamar e 22%
aprovam o de
Collares
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Associação
Canoense de
Comunicação
Social dá
posse
à nova
diretoria
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Problemas da cidade

Falta de segurança
preocupacanoens{Js

Plebiscitoconfirmaopçãopor
repúblicae presidencialismo

o resultado do plebiscito de
quarta-feira, 21, registrou que dos
165.076 eleitores canoenses,
146.207 compareceram às 520
seções eleitorais do município,
num índice de 88,56%. A absten-
ção foi de 11,43%, referente aos
18.869 que não votaram.

Sistema - O sistema presiden-
cialista recebeu 99.865 votos,
68,30% do total. Já o parlamenta-
rista obteve 31.680 votos, indi-
cando 21,69% da preferência. F o-
ram considerados nulos 11.13 8
votos, enquanto 3.524 foram de-
positados em branco nas umas.

l<'orma - 115.097 eleitores vo-
taram na república como forma.
de governo; enquanto 11.534 op-
taram pela monarquia, totalizan-
do 78,72% e 7,89% das preferên-
cias, respectivamente. Neste
item, foram computados 10.204
votos brancos, equivalentes a

6,98%; e 9.372, equivalentes a

6,41%.
Foram ainda registradós, pela

Justiça Eleitoral, 6.418 justificati-
vas de votos, na agência dos Cor-

reios e Telégrafos, e 530 votos em
trânsito, na Escola 1a Salle.
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