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Frio causa quebra na
safra de hortigran.;"eiros

o intensofriodas duasÚ}timas,semanasrepre-
senta uma significativâ quebrana safra de horti-
granjeiros produzida na cidade. Com diferentes
perdas, a cultur<ido tomate, por exemplo, pode
fecharoperíodocom40%deprejuízos.Página 13
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Bordignonlidera com
620/0 da preferência

Fotos ArquivolCVG

. Se a el.eiçãofoss~ hoje, .0 prefeito ~a- Ii-- ChristiansC'!,;r;lizl

melBordIgnonestanareeleIto.Estaa pnn- IIlli CorretoradeSeguros!cipal conclusão da primeira pesquisa Fone: (51)484.3444

Correio do Vale do Gravataí/ Studio
Pe~squisas para a eleição deste ano. Com
62% da preferência dos eleitores, o atual
prefeito, que concorre pelo PT- PCdoB,
tem 40% a mais que a soma dos outros.
três concorrentes. Somados, o segundo,
terceiro e quarto candidatos têm 20% do
total. José Mota (PSB-PMN-PAN) é o se-
gundo colocado, com 11% da escolha dos
eleitores, seguido por Marco Alba
(PMDB-PTB-PFL-PHS-PSDB-PPB-PL ),
com 60/0das preferências e, por último,
Cláudio Pereira (pDT-PPS), ~om 3% das in-
tenções de voto. Foram ouvidas 300 pesso-

as n~s dias8 e 9 dejulho emtodas as regiões BORDIGNON: 40% de vantagem
da cIdade. Página 2
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o prefeito Daniel Bor-
dignon,candidato à ree-
leiçãopelo PT, elegeria-
se novamente com 40
pontos acima da soma
dos três outros candida-
tos se a eleição fosse
hoje.Este o resultadoda
primeirapesquisarealiza-
da pelo Studio Pesqui-
sas, com exclusividade
para o Correio do Vale
do Gravataí.

A pesquisaqueo Stu-
diorealizouemGravataí,
nos dias 8 e 9 de julno,
consistiuemumlevanta-
mento estatístico por
amostragemestrarificada.
Foramentrevistados300
eleitores do município,
abordados em 12 dife-
rentes pontos da cidade,
cobrindo a diversidade
sócio-econômicae espa-
cial dos seus 128.715
eleitores,segundoos da-
dos mais recentes do
TRFJRS.Ametodologia
empregadaapresentaum
erro máximo de 5,7%
numintervalodeconfian-
ça de 95%, o que equi-
vale a dizer que sefos-

res-aindanão decidiram
os seus votos, o que é
normal a esta altura da
campanha,quandofaltam
mais de dpis mesespara
o pleito. E significativo,
contudo,o índicede28%
obtido peloatual prefei-
to,DanielBordignon"Isto
significaquedoseleitores
que manifestaraminten-
ção de voto em um dos
candidatos ou intenção
de votar em branco ou
nulo, maisde 73% estão
inclinadosavotarnocan-
didato do PT.

Estes dados confe-
rema DanielBordignon
um amplofavoritismo,o
que é confirmado por
outrosindicadoresapon-
tados na pesquisaexclu-
siva Studio/Correio do
Vale do Gravataí. Na
pesquisa induzida - na
qual é apresentado um
disco comos nomesdos
candidatos ao pleito -
DanielBordignonatinge
o índice de 62% das in-
tenções de voto, en-
quanto a soma dos índi-
ces de seus adversários
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ELEjÇÕES

Bordignon tem 40% a mais
que a soma dos adversár!Q~
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Se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem estes,
em que o(a) sr(a) votaria para prefeito de Gravataí?
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BORDIGNON: 62%

ALe!: 6%


