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POLÍTICA E PAÍS

Bolsonaro mantém dianteira; Ciro sobe
Pesquisa Datafolha indica que, no 2º turno, capitão perderia para todos os principais oponentes
ARTE O DIA

A

maior exposição e a
redução dos ataques
dos adversários desde
a quinta-feira, quando
foi esfaqueado em Juiz de Fora
(MG), levaram o candidato do
PSL Jair Bolsonaro a crescer
nas pesquisas, mas abaixo do
que era esperado por seus aliados. Pesquisa Datafolha divulgada ontem mostrou que, caso
a eleição fosse hoje, o deputado teria 24% das preferências
dos eleitores (em agosto, tinha
22%). Na segunda colocação,
houve mudança de posto. Ciro
Gomes subiu de 10% para 13%,
deixando para trás Marina
Silva (Rede), que caiu de 16%
para 11%. Os dois estão tecnicamente empatados.

Fernando Haddad (PT),
que deve ser apontado hoje
como substituto de Lula na
corrida presidencial, teve a
alta mais expressiva entre os
candidatos: passou de 4% para
9%, entrando na disputa por
uma vaga no segundo turno.

PF rastreia dinheiro de Adélio

SEGUNDO TURNO

O Datafolha pesquisou também os cenários de segundo
turno. Nessa fase da disputa,
caso passe adiante, Bolsonaro terá que enfrentar a sua
rejeição, a mais alta entre
todos os candidatos (43%,
contra 29% de Marina, 24%
de Alckmin, 22% de Haddad
e 20% de Ciro).
Como reflexo dessa rejeição, Bolsonaro está atrás em
todas as simulações experimentadas pelo Datafolha. A
maior desvantagem é numa
eventual disputa contra Ciro

Gomes. O deputado teria 35%
contra 45% do ex-ministro.
Pela primeira vez, Fernando
Haddad (PT) fica na frente no
embate de segundo turno contra o capitão, mas em empate
técnico (39% contra 38%).

A pesquisa foi realizada
ontem, portanto já captou o
efeito do atentado contra Bolsonaro. Em 197 municípios,
2.804 eleitores foram ouvidos.
O nível de confiança é de 95%.

>>A Polícia Federal (PF)
está analisando “dados financeiros” de Adélio Bispo Oliveira, 40 anos, autor
do ataque ao candidato à
Presidência Jair Bolsonaro
(PSL). A ideia é descobrir se
ele contou com o apoio de
outras pessoas no planejamento ou na execução do
atentado. A PF descartou a
participação de uma mulher que aparecia em vídeos
no momento do ataque e vinha sendo investigada.
A procuradora da República Zani Cajueiro, do Ministério Público Federal,
disse que Oliveira mostrou
“lucidez e coesão” durante
audiência de custódia, na

sexta-feira. A defesa alegou insanidade mental do
pedreiro durante a sessão.
“O raciocínio do preso era
absolutamente coeso, sem
lacunas. Externalizou que
discordava do candidato Bolsonaro em vários
pontos. Oliveira disse
que não gostaria que Bolsonaro fosse presidente
por achar que ocorreria
algum tipo de perseguição a certos grupos.
Um dos quatro advogados do acusado, Zanone
Manuel de Oliveira vai pedir a realização de exame
psiquiátrico do cliente. “Ele
(Adélio) disse que foi uso de
medicação controlada”.

Prazo para o PT substituir candidato se encerra hoje

Bolsonaro: grave, mas estável

>>Termina hoje o prazo
estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) para o PT apresentar o nome do substituto
do ex-presidente Lula. O
vice na chapa, Fernando
Haddad, é o mais cotado
para assumir a vaga. O PT
segue tentando conseguir
na Justiça viabilizar a candidatura de Lula. No en-

>>O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, manteve condições
estáveis ontem. Internado na UTI do Hospital Albert Einstein, ele realizou
fisioterapia, com caminhada e exercícios respiratórios, “sem apresentar
dor”, de acordo com boletim médico.
Não houve sinais de in-

tanto, a pesquisa que mostra
crescimento de Ciro Gomes
(PDT) é mais um sinal de
que a estratégia do partido
já está cansando o eleitor.
Ontem, o Comitê de Direitos Humanos da ONU
reiterou a determinação de
que o Brasil tem o dever de
garantir os direitos políticos de Lula, o que foi usado
pela defesa do petista.

A ministra Rosa Weber, do
TSE, negou pedido da defesa
para adiar para o dia 17 próximo o prazo limite para substituição do candidato. No
entanto, ela encaminhou o
pedido - um recurso extraordinário - ao Supremo Tribunal Federal (STF). O PT pediu
que o plenário da Corte dê a
decisão final.
Dezessete de setembro é

o prazo final para a substituição de candidaturas,
conforme o calendário
eleitoral.
Hoje pela manhã, o diretório nacional do PT se
reúne, em Curitiba. A expectativa é que logo após
a reunião, a chapa tendo
Haddad como presidente
e Manuela d’Ávila (PCdoB)
como vice seja oficializada.

Madureira

Cascadura

fecção, a maior preocupação no momento. Pela manhã, o hospital havia informado que o quadro de
Bolsonaro “ainda é grave”,
o que deu a impressão de
uma piora, que não se confirmou. O hospital confirmou que Bolsonaro terá
que fazer uma cirurgia de
grande porte em prazo
previsto de três meses.
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