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PESQUISA ELEITORAL

Rose na frente para o Senado
A peemedebista soma
24,2% das intenções
de voto e é seguida por
Coser, que tem 22,6%, e
Neucimar, com 11,2%, na
única vaga em disputa

FÁBIO NUNES - 31/03/2012

ROSE está à frente com 1,6 ponto de vantagem

Pedro Callegario

A deputada federal Rose de
Freitas (PMDB) aparece em
primeiro lugar na corrida

pela vaga do Espírito Santo no Se-
nado. A peemedebista registrou
24,2% das intenções de voto na
pesquisa Enquet/A Tribuna.

Os números são da menção esti-
mulada, quando os nomes dos
candidatos são apresentados ao
e n t rev i st a d o.

Na segunda colocação, quem
aparece é o ex-prefeito de Vitória e
presidente regional do PT, João
Coser. Ele registrou 22,6% das in-
tenções de voto.

Como a margem de erro é de 2,6
pontos percentuais, para mais ou
para menos, Coser e Rose estão
tecnicamente empatados.

As entrevistas para o levanta-
mento foram realizadas em 32
municípios e 78 pontos de fluxo
domiciliar, agrupados em sete ma-
crorregiões, respeitando-se a pro-
porção populacional dos municí-
pios, sexo, idade, instrução e nível

D I V U LG AÇ ÃO BETO MORAIS - 29/11/2012

socioeconômico, levando-se em
consideração dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) e do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).

Já o ex-prefeito de Vila Velha
Neucimar Fraga (PV) ficou na ter-
ceira colocação com 11,2% das in-
tenções de votos.

O candidato do PV assumiu a
disputa ao Senado há duas sema-
nas no lugar do delegado Fabiano
Contarato (PR). O republicano re-
nunciou à disputa alegando moti-

vos particulares.
Quem aparece na quarta coloca-

ção na pesquisa é o professor Ra-
phael Furtado (PSTU), que ficou
com 2,4%. Candidato pelo Psol, o
advogado André Moreira ficou em
quinto, com 1,5%.

Os eleitores e moradores do Es-
pírito Santo entrevistados na pes-
quisa que afirmam que vão votar
em branco ou nulo são 6,8%. Não
sabem ou não opinaram 31,3%.

VAG A
Quem for eleito neste ano vai as-

sumir a vaga da senadora Ana Rita
Esgário (PT), que tentará uma ca-
deira de deputada estadual no
pleito de 2014.

Entre os entrevistados no levan-
tamento, 47,9% são do sexo femi-
nino e 52,1% são do sexo masculi-
no. Quanto à idade, 1,6% tem entre
16 e 17 anos, 14,1% entre 18 e 24
anos e 24,4% possuem de 25 a 34
a n o s.

Já 20,1% têm de 35 a 44 anos,
24,8% de 45 a 59 anos e 15,1% pos-
suem 60 anos ou mais.

Liderança também na espontânea
Na menção espontânea, quando

os nomes dos candidatos não são
apresentados aos entrevistados, a
deputada federal Rose de Freitas
(PMDB) também aparece em pri-
meiro na corrida ao Senado.

A parlamentar foi apontada co-
mo a candidata na qual votariam
se a eleição fosse hoje por 19,8%
dos moradores e eleitores entre-

v i st a d o s.
Quem aparece em segundo é o

ex-prefeito de Vitória João Coser
(PT), citado por 17,9%.

Por sua vez, o ex-prefeito de Vila
Velha Neucimar Fraga (PV) ficou
na terceira colocação com 8,4%.

O professor Raphael Furtado
(PSTU) é o quarto neste cenário ao
atingir 1,8%. Já o advogado André

Moreira (Psol) vem na sequência
com 1,2%. Disseram que votariam
branco ou nulo 6,1%. Não sabem
ou não opinaram 44,8% dos entre-
v i st a d o s.

M E TO D O LO G I A

Levantamento em 32 municípios
> A PESQUISA Enquet, encomendada

pela Rede Tribuna, usou a metodolo-
gia quantitativa e ouviu moradores e
eleitores do Estado com idade igual
ou superior a 16 anos.

> FO R A M entrevistadas 1.400 pessoas
entre terça e quarta-feira.

> A MARGEM de erro é de 2,6%, para
mais ou para menos, em um coefi-
ciente de confiança de 95%.

> AS ENTREVISTAS foram realizadas
em 32 municípios e 78 pontos de flu-

xo domiciliar, agrupados em sete
macrorregiões, respeitando-se a
proporção populacional dos municí-
pios, sexo, idade, instrução e nível
socioeconômico levando-se em
consideração dados do IBGE e do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

> A PESQUISA foi registrada na Justiça
Eleitoral  sob os números BR-
00246/2014 e ES-00012/2014.

Fo n t e : pesquisa Enquet/A Tribuna

Neucimar é o mais rejeitado
Ex-prefeito de Vila Velha, Neu-

cimar Fraga (PV) é o candidato ao
Senado com maior rejeição por
parte dos eleitores e moradores do
Estado ouvidos na pesquisa.

Ele foi apontado por 10,6% dos
entrevistados como o candidato
no qual não votariam de maneira
alguma para senador, se a eleição
fosse realizada hoje.

Quem ficou na segunda posição
na simulação foi a deputada fede-
ral Rose de Freitas (PMDB): 9,6%.

O ex-prefeito de Vitória e presi-
dente regional do PT, João Coser,
ficou na terceira colocação com
8,3%. Já o advogado André Morei-
ra (Psol) e o professor Raphael
Furtado (PSTU) mostraram a me-
nor rejeição com 7,7% e 7,1%, res-
p e c t i va m e n t e.

JULIA TERAYAMA - 07/12/2013 LEONARDO BICALHO - 29/11/2012

ANDRÉ, em 5º lugar, possui 1,5%RAPHAEL tem 2,4% dos votos

COSER aparece em 2º lugar na disputa NEUCIMAR : 3º lugar na estimulada e espontânea
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AGÊNCIA ESTADO - 02/07/2013

SENADO: uma vaga está em disputa

Entre os que não rejeitam ne-
nhum dos cinco postulantes ao Se-
nado estão 15,8%. Já 40,9% não sa-
bem ou não opinaram.


