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Sábado, 13 de Junho de 2020

PESQUISA
DE AVALIAÇÃO
Governo Bolsonaro é ótimo ou bom para
39,4% dos eleitores de São José, e ruim ou
péssimo para 33% das pessoas ouvidas

O

levantamento de OVALE, encomendado à Paraná Pesquisas, indica
que 39,4% dos eleitores de São
José dos Campos consideram
o governo Jair Bolsonaro (sem
partido) ótimo ou bom. A administração do presidente da
República foi tida como ótima
por 16,2% dos entrevistados e
como boa por 23,2%.
Por outro lado, 33% dos entrevistados consideram a gestão Bolsonaro ruim ou péssima. Dos 740 eleitores ouvidos,
7,6% responderam que a administração é ruim e 25,4% afirmaram que é péssima.
Aqueles que responderam
que a gestão do presidente
é regular somaram 25,9%. Já
1,6% não sabe ou não opinou.
APROVAÇÃO.

O levantamento OVALE/Paraná Pesquisas também questionou se os eleitores aprovam
ou desaprovam a administração de Bolsonaro: 51,6% dos
entrevistados responderam
que aprovam, e 43,4% afirmaram que desaprovam. Aqueles
que não sabem ou não quiseram opinar somaram 5%.
A aprovação de Bolsonaro é
maior entre homens (58,3%)
do que entre mulheres (45,7%).
Entre as mulheres, aliás, o índice das que desaprovam é
maior (49,5%, ante 36,5% que
aprovam).
Em relação à faixa etária, o
maior percentual de aprovação de Bolsonaro é entre eleitores de 35 a 44 anos (57,4%) e
de 25 a 34 anos (55%).
Já a menor aprovação é entre
os mais jovens, de 16 a 24 anos
(36,7%). Nessa faixa, aliás, a
desaprovação é bem maior
(59,2%).
Com relação à escolaridade,
a maior aprovação do presidente é entre eleitores com

ensino fundamental (56,3%
que aprovam, ante 37,7% que
desaprovam).
Por outro lado, entre eleitores com ensino superior a desaprovação (50,2%) é maior do
que a aprovação (46,8%).
VÍRUS.

A pesquisa questionou também como os eleitores de São
José avaliam a atuação de Bolsonaro no enfrentamento ao
coronavírus. Para 30,7% dos
entrevistados, a atuação do
presidente é ótima ou boa. Os
que responderam ótima foram
10,4%, e os que responderam
boa foram 20,3%.
Já para 45,3% dos eleitores a
atuação de Bolsonaro é ruim
ou péssima. Foram 10,3% os
que responderam que é ruim
e 35% os que afirmaram que é
péssima.
Regular foi a resposta de
21,1%, e 3% não sabem ou não
opinaram.
INDICAÇÃO.

Sobre a eleição para prefeito
em São José, 29,9% dos entrevistados disseram que a chance de votar em um candidato
aumentaria se o nome fosse
apoiado por Bolsonaro. Para
37,7%, não alteraria. E para
29,2%, diminuiria. Os que não
sabem ou não opinaram somaram 3,2%.n

16,2

POR CENTO
dos entrevistados disseram
que o governo Bolsonaro é
ótimo; 25,4% afirmaram
que é péssimo

