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Bruno Covas
tem 47% e
Boulos, 35%,
aponta Ibope
SÃO PAULO Com 47% das intenções de voto,
o prefeito Bruno Covas (PSDB) larga na fren-
te na primeira pesquisa Ibope/Estadão/TV
Globo sobre o segundo turno das eleições em
São Paulo. Guilherme Boulos (Psol) tem
35%. Há ainda 4% de indecisos, e outros
14% decididos a votar nulo ou em branco. Se
fossem contabilizados apenas os votos váli-
dos (excluídos brancos e nulos e indecisos), o
placar seria de 58% a 42%.

A ida de Covas e Boulos para o segundo
turno abriu caminho para a volta da polari-
zação social e geográfica que marcou dispu-
tas entre PSDB e a esquerda no passado, em
que o candidato tucano ficava à frente nas
áreas mais centrais e o adversário (então do
PT), nas periferias. Até o momento, essa di-
visão não se manifesta: Covas lidera a pes-
quisa em todas as faixas de renda. E, diferen-
temente dos petistas, Boulos não se mostra
mais forte entre os mais pobres que entre os
mais ricos.

O desempenho do candidato do Psol é si-
milar nos dois extremos das faixas de renda:
entre quem ganha até um salário mínimo,
tem 35% das intenções de voto. Entre os que
ganham mais de cinco mínimos, 33%. Essas
taxas se referem aos votos totais, não apenas
aos válidos.

A segmentação do eleitorado por idade
mostra que Covas também lidera em todas as
faixas, com vantagem mais acentuada entre
os mais velhos. No grupo com 55 anos ou
mais, o tucano tem 54%, o dobro do adver-
sário (27%). A distância entre os dois cai pa-
ra apenas 8 pontos na parcela que tem de 16 a
24 anos (45% a 37%).

Covas é a opção de quase oito em cada dez
dos eleitores que consideram a administração
municipal boa ou ótima. Já Boulos não con-
vence tanto os insatisfeitos: apenas metade

dos que veem o governo de
Covas como ruim ou péssimo
estão dispostos a votar no
candidato do Psol. O atual
prefeito é considerado por
63% dos paulistanos o ven-
cedor mais provável da elei-
ção. Apenas 25% veem Bou-
los como favorito na disputa.

Um em cada cinco eleito-
res afirma que ainda pode
mudar a opção de voto, en-
quanto os demais dizem que
a escolha é definitiva.

A pesquisa foi realizada
entre os dias 16 e 18 de no-
vembro. Foram entrevista-
dos 1.001 eleitores, de forma
presencial.

Após o levantamento,
Boulos se manifestou pelas
redes sociais, comemorando
um aumento desde a última
pesquisa — que foi feita no
primeiro turno, quando ha-
via mais candidatos na dis-
puta. O presidente do Psol,
Juliano Medeiros, disse que a
pesquisa "mostra que a cam-
panha de Boulos e Erundina
está ganhando cada dia mais
apoio".

A avaliação da equipe de
Bruno Covas é que o adver-
sário, Guilherme Boulos,
tem alta rejeição e que a ten-
dência dele é perder votos
conforme as pessoas conhe-
çam sua biografia. Ontem,
Covas comentou a declara-
ção de apoio que recebeu
para o segundo turno do
candidato derrotado Celso
Russomanno (Republica-
nos), que era o candidato de
Jair Bolsonaro no primeiro
turno.

"O apoio do Russomanno
ajuda, não há a menor dúvi-
da - dele e do Republicanos.
Ele teve 10% dos votos aqui,
não há nenhum problema
em agregar apoios nesse se-
gundo turno", afirmou.

O apoio do
Russomanno ajuda,
não há a menor
dúvida - dele e do
Republicanos. Ele
teve 10% dos votos
aqui
Bruno Covas
Candidato do PSDB

Eduardo Paes larga com
ampla vantagem sobre
Crivella, diz pesquisa
RIO DE JANEIRO O candidato à prefeitura do
Rio de Janeiro pelo DEM, Eduardo Paes, está
30 pontos porcentuais à frente de seu con-
corrente, o atual prefeito Marcelo Crivella
(Republicanos), na corrida pela prefeitura,
segundo apontou pesquisa divulgada pelo
Ibope na noite de ontem. Segundo o institu-
to, se a eleição fosse hoje, Paes venceria por
53% a 23%; 21% dos eleitores consultados
votariam em branco ou nulo e 2% não quise-
ram ou não souberam dizer. A margem de
erro é de três pontos porcentuais para mais
ou para menos.

No primeiro turno, Eduardo Paes ficou em
primeiro, com 37%, enquanto Crivella foi o
segundo e obteve 21,9% dos votos. Os votos
brancos e nulos representaram 19,23% do
total.

O Ibope ouviu 1.001 eleitores do Rio de Ja-
neiro nos dias 16 a 18 de novembro.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e
está registrada no Tribunal Regional Eleitoral
do Rio de Janeiro (TRE-RJ) com o protocolo
RJ-00797/2020. O nível de confiança esti-
mado é de 95%, ou seja, o levantamento tem
95% de chance de representar a realidade.

ELEIÇÃO EM RECIFE

45%
Este é o percentual de intenção de
votos para Marília Arraes, candidata
do PT à Prefeitura de Recife. João
Campos (PSB), por sua vez, aparece
com 39%, segundo o Ibope. Apesar
de Marília estar numericamente à
frente da disputa, ela e Campos
estão tecnicamente empatados, no
limite da margem de erro

VEREADORA NEGRA
É ALVO DE ATAQUE
RACISTA EM JOINVILE

CRIME A Polícia Civil de Join-
ville (SC) investiga caso ra-
cismo e ameaça de morte
contra vereadora eleita Ana
Lucia Martins, do PT, primei-
ra negra da história da Câma-
ra Municipal da cidade. Ela
foi alvo de ataques racistas
nas redes sociais após ter sido
eleita domingo. Por meio de
um perfil falso, pessoas que
se dizem membros de uma
denominada "juventude hi-
tlerista" publicaram mensa-
gens de ódio e com ameaças
de morte. "Agora só falta a
gente matar ela e entrar o su-
plente que é branco (sic)", di-
zia uma das mensagens.

Ana registrou boletim de
ocorrência ontem e prestará
depoimento na delegacia.
Ela foi eleita no domingo
com 3.126 votos - a sétima
mais votada na cidade. O ca-
so é investigado pela Dele-
gacia de Proteção à Criança,
ao Adolescente, à Mulher e
ao Idoso (DPCAMI). Profes-
sora aposentada, Ana fez
uma campanha pautada nas
bandeiras do movimento
negro e das mulheres negras.

Vamos virar
esse jogo. Com dois
dias de campanha e
nenhuma propa-
ganda eleitoral, já
crescemos 9 pontos
Guilherme Boulos

Candidato do Psol
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