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aprovação
em são josé
Gestão Felicio é ótima ou boa para 52,3% dos eleitores de São José, e ruim ou péssima para
14,2% das pessoas ouvidas; 69,9% dos entrevistados aprovam a administração do tucano

são josé.
O prefeito Felicio
Ramuth posa para
foto no Arco da
Inovação; ao lado obra
da Cambuí e teste
de Covid.
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O

levantamento de OVALE, encomendado à
Paraná Pesquisas, indica que 52,3% dos eleitores de
São José dos Campos consideram o governo Felicio Ramuth (PSDB) ótimo ou bom.
A administração foi tida como
ótima por 16,1% dos entrevistados e como boa por 36,2%.
Por outro lado, 14,2% dos
entrevistados consideram a
gestão Felicio ruim ou péssima. Dos 740 eleitores ouvidos,
5,8% responderam que a administração é ruim e 8,4% afirmaram que é péssima.
Aqueles que responderam
que a gestão do prefeito é regular somaram 31,9%. Já 1,6%
não sabe ou não opinou.
APROVAÇÃO.

A pesquisa também questionou se os eleitores aprovam
ou desaprovam a administração de Felicio: 69,9% dos entrevistados responderam que
aprovam, e 25,3% afirmaram
que desaprovam. Aqueles que
não sabem ou não quiseram
opinar somaram 4,9%.
A aprovação de Felicio é
maior entre homens (71%) do
que entre mulheres (68,9%) - já
os que desaprovam são 26%

entre as mulheres e 24,4% entre homens.
Em relação à faixa etária, em
três grupos o percentual de
aprovação de Felicio é superior a 70%: entre eleitores de
35 a 44 anos (72,2%), de 45 a 59
anos (70,7%) e de 60 anos ou

mais (76,6%). Já o menor índice de aprovação é entre eleitores de 16 a 24 anos (59,2%
aprovam e 36,7% desaprovam).
Com relação à escolaridade,
a maior aprovação do prefeito
é entre eleitores com ensino
superior (73,7% que aprovam,

ante 22,4% que desaprovam).
A situação é semelhante entre eleitores com ensino fundamental (68,3% aprovam e
25,1% desaprovam) e com ensino médio (68,5% aprovam e
27% desaprovam).
VÍRUS.

16,1

POR CENTO
dos entrevistados disseram
que o governo Felicio é
ótimo, e 36,2% disseram
que é bom

8,4

POR CENTO
das pessoas ouvidas
disseram que gestão tucana
é péssima, e 5,8%
responderam que é ruim

COMPARATIVO

Avaliação do prefeito teve melhora em
relação a outra pesquisa, de maio de 2019
MEMÓRIA. A avaliação do
governo Felicio melhorou com
relação ao levantamento feito
por OVALE/Paraná Pesquisas entre os dias 27 e 31 de
maio do ano passado. Nessa
pesquisa, feita há pouco mais
de um ano, a gestão tucana
era considerada ótima ou boa

por 42,8% dos eleitores de São
José, e como ruim ou péssima
por 24,3% dos entrevistados. Na
ocasião, 60% dos ouvidos disseram que aprovavam a forma do
tucano governar. Outros 35,8%
afirmaram que desaprovavam.
A margem de erro também foi
de 3,5 pontos percentuais.

.

A pesquisa questionou também como os eleitores avaliam
a atuação de Felicio no enfrentamento ao coronavírus.
Para 50,5% dos entrevistados,
a atuação do prefeito é ótima
ou boa. Os que responderam
ótima foram 13,9%, e os que
responderam boa foram 36,6%.
Já para 16,5% dos eleitores a
atuação de Felicio é ruim ou
péssima. Foram 6,8% os que
responderam que é ruim e
9,7% os que afirmaram que é
péssima.
Regular foi a resposta de
30,7%, e 2,3% não sabem ou
não opinaram.
TRAJETÓRIA.

Felicio encerra em dezembro
desse ano seu primeiro mandato como prefeito. O tucano
disputará a reeleição. Na disputa de 2016, venceu ainda no
primeiro turno, com 62,22%
dos votos válidos.
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