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Política
PESQUISA ELEITORAL

Rose amplia vantagem ao Senado
ANTONIO MOREIRA - 29/06/2014

ADEMIR RIBEIRO - 20/09/2013

LEONARDO BICALHO - 29/11/2012

De 29,5%, a candidata
pulou para 37,2% das
intenções de voto. O
2º lugar é ocupado
por Coser, com 21,4%, e
Neucimar soma 16,8%
Felipe Izar
candidata peemedebista ao
Senado, Rose de Freitas,
ampliou vantagem em relação ao seu principal adversário, o
petista João Coser.
Pesquisa Enquet/A Tribuna
mostra que, na menção estimulada
— quando os candidatos são apresentados aos entrevistados —, Rose tem 37,2% das intenções de voto
contra 21,4% de Coser.
Em setembro, a peemedebista
tinha 29,5% e o petista 26%, e
apresentavam empate técnico
(pois a margem de erro na pesquisa do mês passado era de 2 pontos
percentuais, para mais ou para
menos). Isto é, a diferença aumentou de 3,5 pontos para 15,8.
Se esse resultado for confirmado
no domingo, Rose pode ser a primeira senadora eleita no Espírito
Santo.
Na disputa ao Senado, em terceiro lugar aparece o ex-prefeito de
Vila Velha Neucimar Fraga (PV). O
verde cresceu 3,7 pontos de setembro para outubro.
Mês passado, ele somava 13,1%
em intenções de voto. Este mês,
Neucimar alcançou 16,8% da preferência dos eleitores capixabas.
Na quarta posição está o candidato pelo PSTU, Raphael Furtado,
que caiu de rendimento de setembro para outubro. Ele tinha 1,4%
das intenções de voto e agora
apresenta aproveitamento de
0,9%.
Em último lugar, assim como na
pesquisa passada, aparece o advogado André Moreira (Psol), com

A

METODOLOGIA

A pesquisa
> A PESQUISA da Enquet, encomenda-

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

ROSE: em julho, peemedebista tinha 24,2%
0,6% da preferência dos capixabas, também o mesmo número obtido por ele em setembro.
Capixabas que votariam branco
ou nulo atingiram 3,2%, enquanto
19,9% dos eleitores não sabem em
quem votar ou não opinaram.
VAGA
Quem for eleito neste ano vai assumira a vaga da senadora petista
Ana Rita Esgário, que concorre a
cadeira de deputada estadual
amanhã.
As eleições para o cargo acontecem desta forma: um terço em
uma eleição (caso deste ano) e dois
terços na eleição subsequente.
Ainda entre os entrevistados na
pesquisa, 52,4% são do sexo feminino e 47,6% do masculino.
Quanto à idade, 1,1% tem entre
16 e 17 anos, 14,2% entre 18 e 24
anos e 24,2% entre 25 e 34 anos.
Já 20,5% dos eleitores entrevistas têm idade entre 35 a 44 anos,
24,5% de 45 a 59 anos e 15,5% possuem 60 anos ou mais.

ESPONTÂNEA

27,8%
Rose de
Freitas

Entrevistas e registro
entre terça-feira e quinta-feira.
> ELAS foram realizadas em 33 municípios e 159 pontos de fluxo domiciliar, respeitando-se a proporção populacional dos municípios, sexo, idade, instrução e nível socioeconômico, levando-se em consideração os
dados do IBGE e TSE/2014.
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Margem de erro e registro
> A MARGEM de erro é de 2,4%, para

mais ou para menos, em um coeficiente de confiança de 95%.
> A PESQUISA foi registrada na Justiça
E l e i t o r a l sob o número BR00717/2014 e ES-00022/2014.
Fonte: Pesquisa Enquet/A Tribuna.
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Neucimar é o mais rejeitado

OBS: Base da pesquisa de outubro contou com

1.602 entrevistas.

Deputada é mais lembrada
Senador

NEUCIMAR segue em 3º lugar na disputa
DIVULGAÇÃO

Senador

27,9

23,3
> FORAM entrevistadas 1.602 pessoas

COSER caiu 4,6 pontos percentuais em um mês

Assim como na menção estimulada, a peemedebista Rose de Freitas (PMDB) está na primeira colocação na espontânea — quando os
candidatos não são apresentados
aos entrevistados.
Neste quesito, Rose tem 27,8%
das intenções de voto, contra
14,3% do petista João Coser.
Em comparação à pesquisa divulgada em setembro, a peemedebista cresceu 4,5 pontos, ao passo
em que Coser caiu 7,4.
Neucimar Fraga (PV) está em
terceiro lugar, com 13,5% das intenções de voto, 2,4 pontos a mais
do que atingiu no mês passado.
Em quarto lugar aparece o candidato pelo PSTU, Raphael Furtado, com 0,6%, 0,7 ponto a menos
do que tinha em setembro. André
Moreira (Psol) é o último, com
0,5%, 0,1 ponto a menos do que na
última pesquisa.
Votariam branco ou nulo 3,2%.
Não sabem ou não opinaram,
40,1% dos eleitores.

O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PV) foi o mais rejeitado em todas as quatro pesquisas
Enquet/A Tribuna publicadas no
período eleitoral deste ano.
Neste mês, 14,9% dos eleitores
não votariam no verde, pratica-
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ANDRÉ manteve os mesmos 0,6%

mente a mesma marca de setembro, quando 14,6% dos entrevistados afirmaram que não escolheriam Neucimar para senador.
O segundo candidato mais rejeitado entre os eleitores do Estado
foi o petista João Coser, com 10,5%
da negativa dos capixabas. Em setembro, 11,3% dos entrevistados
não votariam em Coser.
Logo depois do petista, aparece
o candidato pelo PSTU, Raphael
Furtado, com 9,7% de rejeição, índice próximo ao divulgado mês
passado: 9,2%.
A peemedebista Rose de Freitas
aparece na quarta colocação e, por
isso, é a segunda menos rejeitada
entre os concorrentes, com 7,9%
da negativa dos capixabas.
Em setembro, a marca da peemedebista era de 6,4%.
O menos rejeitado entre os candidatos ao Senado é o advogado
André Moreira (Psol). Ele conta
com um índice de rejeição de
3,9%, contra 7,5% de setembro.
Os eleitores capixabas que não
rejeitariam nenhum dos concorrentes ao Senado atingem 20,5%.
Já 32,5% dos entrevistados não
sabem ou não opinaram sobre o
assunto. No mês passado, esse índice era de 32,8%.

