PESQUISA IBOPE Inteligência / Diário do Grande ABC
São Bernardo do Campo – 1ª Rodada

Data: 18 de julho de 2008

Candidato do PSDB sai na frente no início da disputa pela
Prefeitura de São Bernardo do Campo
No primeiro levantamento sobre as intenções de voto para prefeito de São Bernardo do
Campo realizado pelo IBOPE Inteligência, entre os dias 14 e 16 de Julho de 2008 no
município de São Bernando do Campo, o candidato do PSDB, Orlando Morando está na
frente no início da disputa eleitoral, com 30% das intenções de voto. Em seguida, vem
Alex Manente, do PPS, com 21%, Luiz Marinho (PT) tem 13% e Aldo Santos (PSOL) tem
apenas 1% das intenções. O candidato do PT do B, Evandro Lima, não atinge 1% da
preferência do eleitorado.
Votos brancos e nulos totalizam 16%. Outros 18% não sabem em quem votar ou
preferem não opinar. O cenário é estimulado pela apresentação de um disco com os
nomes dos candidatos.
Pergunta: Se a eleição para Prefeito de São Bernardo do Campo fosse hoje e os
candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria?(**)

Orlando Morando-45-PSDB
Alex Manente-23-PPS
Luiz Marinho-13-PT
Aldo Santos-50-PSOL
Branco/ Nulo
Não sabe/ Não opinou

TOTAL
30%
21%
13%
1%
16%
18%

* O candidato Evandro Lima (PT do B) não atinge
1% das intenções de voto.

(**) As informações de número e partido não constam no disco apresentado aos entrevistados

Na pergunta espontânea, os candidatos apresentam patamares muito próximos, onde
Orlando Morando tem 8% das menções, seguido por Luiz Marinho, com 7%, Alex
Manente tem 5%. Aldo Santos tem 1% e outros candidatos totalizam 1%. O equivalente a
70% dos entrevistados não sabem ou não opinam sobre sua intenção de voto na
pergunta estimulada e 9% dos eleitores entrevistados declaram votar branco ou nulo.
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Rejeição. A maior taxa de rejeição é de Luiz Marinho, do PT, com 22%. Orlando Morando
vem em seguida com 19%, Evandro Lima, Aldo Santos e Alex Manente têm 13%, 12% e
11%, respectivamente. Outros 8% dos entrevistados respondem que poderiam votar em
todos os candidatos.
Avaliação da administração. A administração do atual prefeito William Dib é avaliada
como regular por 39% dos entrevistados, ruim ou péssima por 30% e ótima ou boa por
29%. Outros 3% não sabem ou não opinam quanto a essa questão.
As áreas identificadas como as mais problemáticas no município são: saúde (60%),
seguida por segurança pública (39%). Desemprego e educação são ambas citadas por
33% dos entrevistados.

FICHA TÉCNICA DA PESQUISA: (JOB No 0469-4_São Bernardo do Campo)
Período de campo:

A pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 16 de julho de
2008.

Tamanho da amostra:

Foram entrevistados 301 eleitores.

Margem de erro:

É de 6 pontos percentuais, considerando um grau de
confiança de 95%.

Solicitante:

Pesquisa contratada pelo Jornal Diário do Grande ABC.

Registro:

Pesquisa registrada sob número 2/ 2008 na 174ª Zona
Eleitoral de São Bernardo do Campo/ SP.
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