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Datafolha:
Paes dispara
com mais 6
pontos
Na pesquisa espontânea, candidato do
Democratas tem o dobro das intenções
de voto de Romário e Garotinho

O

ex-prefeito do
Rio Eduardo Paes
(DEM) abriu 10
pontos percentuais
na liderança das intenções
de voto ao governo do Rio.
Paes cresceu seis pontos em
comparação com a última
pesquisa e aparece em primeiro lugar com 24% no levantamento divulgado, ontem, pelo Datafolha.
O candidato do Democratas é seguido por Romário
(Podemos), que ficou com
14% das intenções, caindo
dois pontos desde a última

pesquisa. Garotinho (PRP)
aparece em terceiro lugar,
com 10% das intenções. Ele
também caiu dois pontos
percentuais e está empatado
tecnicamente com Romário.
Tarcísio Motta (Psol) subiu
dois pontos percentuais e é o
quarto colocado. O candidato do Psol está tecnicamente
empatado com Garotinho.
Apenas os candidatos
Eduardo Paes e Tarcísio Motta subiram nas intenções de
voto. Na última pesquisa Datafolha, divulgada em 22 de
agosto, Paes, Garotinho e Romário estavam empatados
tecnicamente com 18%, 16%
e 12% respectivamente. Tarcísio estava com 5% e subiu
para 7%. Quinto colocado, o
candidato Indio (PSD), aparece com 5% das intenções
de voto. Pedro Fernandes
(PDT) tem 3%, Márcia Tibu-

DIVULGAÇÃO

Novo aplicativo
para denúncias de
crime eleitoral
Canal para eleitor no Emergência RJ
vai funcionar a partir de segunda-feira

Ex-prefeito tem 24% das intenções. Na rejeição, está em 2º, com 30%

ri (PT), está com 2%. Marcelo
Trindade (Novo), Dayse Oliveira (PSTU), Wilson Witzel (PSC) e André Monteiro
(PRTB) aparecem com 1%
das intenções de voto. Luiz
Eugênio (PCO) tem 0%, de
acordo com o Datafolha.
Brancos, nulos e nenhum
dos candidatos têm 24% da
preferência do eleitorado.
Os que declararam não saber em quem votar são 6%
dos eleitores.
Na modalidade espontânea da pesquisa Datafolha
(em que o pesquisador somente pergunta ao eleitor
em quem ele pretende votar,
sem apresentar a relação de
candidatos), Eduardo Paes
também aparece à frente
dos demais candidatos, com
12%, o dobro de Romário e
Garotinho, que têm 6% cada
um. Nessa modalidade, Tar-

cisio Motta conquista 3% dos
votos, enquanto Pedro Fernandes, Indio e Wilson Witzel ficam com 1% cada.
O Datafolha também mediu a taxa de rejeição, com o
eleitor dizendo em qual dos
candidatos não votaria de
jeito nenhum. Nesse quesito,
Garotinho lidera com 46%.
Em seguida vem Eduardo
Paes, com 30%, e Romário,
27%, contra 11% de Tarcísio.
A pesquisa foi encomendada pela TV Globo em parceria com o jornal Folha de
S.Paulo. É o segundo levantamento do Datafolha realizado depois da oficialização
das candidaturas. O levantamento, registrado no TSE
(BR 06668/2018), foi feito
entre os dias 4 e 6 de setembro. A margem de erro é de
três pontos percentuais para
mais ou para menos.

A Secretaria de Estado de
Segurança vai incluir no
aplicativo Emergência RJ
um canal para o cidadão
denunciar crimes eleitorais no Estado do Rio. As
denúncias serão encaminhadas diretamente ao
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
(TRE-RJ) e o anonimato
é garantido. A novidade
estará disponível para os
sistemas Android e IOS
até segunda-feira.
A iniciativa de incluir
denúncias eleitorais no
aplicativo é resultado da
Coalizão Eleitoral, comitê de ação integrada comandado pelo presidente do TRE-RJ e formado
também por Procuradoria Regional Eleitoral,
Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro e instituições ligadas
à àrea de Segurança Pública, como a Secretaria
de Estado de Segurança,
a Guarda Municipal, o
Corpo de Bombeiros, a
Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e as
polícias Civil e Militar.
Para denunciar, é importante anexar fotos
quando for possível e de
relatar o máximo de in-

formações que permitam a
investigação.
DOWNLOAD

O Emergência RJ está disponível para download na
Apple Store e Google Play.
Após o download, o usuário
deve preencher os dados cadastrais e validar uma conta
de e-mail ou Facebook, permitindo a identificação instantânea em um chamado.
Apesar do cadastramento, a
denúncia chegará com anonimato à Central do 190 e encaminhada ao TRE.

denúncias
NNCompra de votos
NNTransporte gratuito de
eleitor
NNBoca de urna (campanha
no dia da eleição)
NNUtilização da máquina
pública em campanhas
NNAmeaça ao exercício
do voto (ser impedido de
votar)
NNVotar ou tentar votar mais
de uma vez ou em lugar de
outro eleitor

