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PESQUISA MANTÉM
KIKO EM PRIMEIRO,
SEGUIDO DE GRECCO
Pesquisa realizada esta semana mantém kiko em
primeiro lugar, seguido de Luiz Carlos Grecco e
Dedé em terceiro. Benevides caiu em todos os
cenários. Dedé é terceiro.

Justiça manda apreender
jornais com pesquisa
irregular
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Recorte a colinha
do Diário e leve na
hora da votação!
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ESPECIAL ELEIÇÕES

Nova pesquisa mantém Kiko na liderança

Por Ricardo Ribeiro

Às vésperas das
Eleições, uma nova pesquisa realizada essa semana
coloca o candidato do PSB,
Kiko Teixeira, com grande liderança na corrida eleitoral

pela Prefeitura de Ribeirão
de Pires. O ex-prefeito de
Rio Grande da Serra é seguido por Luiz Carlos Grecco (PRB) que cresceu nas
últimas semanas, ultrapassando Dedé (PPS), que aparece em terceiro.

No extrato espontâneo, Kiko lidera com 17%
das intenções de voto. Grecco aparece em segundo lugar com 10,5%, enquanto
Dedé possui 9,3%. Candidato à reeleição, Saulo Benevides (PMDB), tem 1% e
Renato Foresto (PT), 0,7%.
Outros candidatos não pontuaram. Chama a atenção
que 61.5% dos eleitores informaram que estão indecisos, votarão em branco ou
vão anular o voto.
Na pesquisa estimulada, Kiko continua à frente
dos concorrentes com 34%
da preferência popular. Luiz
Carlos manteve a segunda
colocação com 19,3%, já
Dedé tem 15,3%. Benevi-

Estimulada

des aparece em quarto lugar com 6%, praticamente
empatado com Foresto que
possui 5%. Carlos Sacomani (PSL), aparece com 1,3%
e Leo Moura (PMB) com
0,7%. Rosana Figueiredo
(REDE) e José Lima (PSTU)
não foram citados. 18,4%
responderam que anularão ,
votarão em branco ou estão
indecisos.
Como em outras
pesquisas, Saulo Benevides
lidera o quesito rejeição com
39,3%. Kiko tem 11,3%,
Dedé aparece em terceiro
com 8,7%. Leo tem 6,7%
e Grecco aparece com 5,3
pontos percentuais. Sacomani possui 2% de rejeição
e Foresto tem 0,7%. Figuei-

redo e Lima não pontuaram.
26% doa entrevistados não
rejeitaram nenhum dos nove
candidatos ao paço.
A pesquisa realizada
pelo instituto “Perfil Pesquisas de Opinião Pública e
Consultoria LTDA” e contratada pela empresa “Data
News Brasil Opinião Pesquisa e Consultoria LTDA”.
A margem de erro é de
quatro pontos percentuais
para mais ou para menos.
A consulta popular, que tem
95% de índice de confiança
de relatar a realidade, entrevistou 392 pessoas entre os
dias 25 e 26 de setembro e,
está registrada no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) sob
o número: SP-08442/2016.
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Justiça manda apreender jornal Dia de eleição tem regras rígidas
com pesquisa irregular
Reprodução

Por Ygor Andrade

O Jornal Repórter
ABC, publicou na edição de
quinta-feira (29), uma pesquisa que foi declarada irregular pela Justiça Eleitoral
do Estado de São Paulo, por
conter dados dos candidatos de São Caetano do Sul,
e não os de Ribeirão Pires.

De acordo com as
informações do documento, a Coligação Juntos Para
Cuidar de Ribeirão Pires, do
candidato Adler Kiko Teixeira,
entrou com representação
por entender que os dados
da pesquisa, realizada pela
empresa WSN Assessoria e
Pesquisas Estatísticas S/S
Ltda, que fora encomendada

pela Ágora Comunicação,
empresa administradora do
Jornal Repórter ABC, estavam registrados de maneira
irregular, o que acabou sendo comprovado pela Justiça
que, a fim de evitar que uma
pesquisa fraudulenta influencie no dia da votação, solicitou que todos os exemplares do Jornal Repórter ABC
fossem recolhidos das ruas.
A JE também aplicou uma
multa ao responsável, no valor de cinquenta mil reais de
acordo com informações.
O Diário conversou
com o responsável pela publicação, Luís Carlos Nunes,
que disse não ter sido notificado pela Justiça. Segundo
ele, houve um equívoco por
parte da empresa contratada
para realizar a pesquisa, que
teria enviado um documento
de São Caetano anexo aos
de Ribeirão Pires.
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Amanhã, eleitores
terão a missão de escolher
seus representantes legislativos e executivos pelos
próximos quatro anos. O
domingo de votação é um
dia diferente, e com certeza
o eleitor terá a chance de
presenciar inúmeras irregularidades. Mas é importante
ressaltar que os eleitores
também devem se ater a algumas regras e restrições.
O que pode?
O eleitor tem liberdade total para demonstrar
da maneira como quiser,
a sua preferência por um
candidato, no entanto, é
preciso respeitar algumas
regras, como, por exemplo,
manifestar-se apenas com
adereços e em silêncio,
além de não se reunir com
outros apoiadores. Isso
caracterizaria como propaganda eleitoral e no dia da
votação, grandes ações

para promover qualquer candidato estão proibidas.
O que não pode?
A utilização de autofalantes
ou amplificadores de som,
ou a realização de comícios e
carretas estão proibidos sob
o risco de punição. Oferecer, gratuitamente, alimento,
transporte ou qualquer outro
benefício ao munícipe no dia
das eleições, caracteriza crime eleitoral de intenção de
compra de voto. A realização
de boca de urna, distribuição
de santinhos ou panfletos,
utilização de máquinas fotográficas, aparelhos celulares
durante o ato, são considerados como crime eleitoral
e puníveis com detenção de
seis meses a um ano.
As punições variam
de acordo com a infração
cometida. De reclusões que
podem chegar a seis anos, a
multas cujos valores que podem atingir até R$53.205,00.
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