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Datafolha mostra Dilma com 54% dos
votos válidos contra 46% de Serra
No levantamento anterior, feito às vésperas do 1º turno, a petista aparecia com 52% dos votos totais
contra 40% de Serra; porcentagem de indecisos subiu de 3% para 7%
09 de outubro de 2010 | 16h 23

Jair Stangler/SÃO PAULO - Estadão.com.br

Pesquisa Datafolha divulgada na edição de domingo, 10, do jornal 'Folha de S.Paulo'
aponta a candidata do PT à Presidência da República com 48% das intenções de votos
contra 41% de José Serra (PSDB). Em número de votos válidos (sem brancos, nulos e
indecisos), Dilma tem 54% contra 46% de Serra. 4% dos eleitores afirmaram que irão
votar em branco ou nulo e outros 7% estão indecisos.

Na pesquisa anterior, realizada entre os dias 1º e 2 de outubro, o instituto havia feito
uma simulação para o segundo turno. Dilma aparecia com 52% dos votos totais contra
40% de Serra. 5% afirmaram que votariam em branco ou nulo e 3% estavam indecisos.

Herança de Marina

O Datafolha questionou também os eleitores de Marina Silva (PV), que teve quase 20
milhões de votos no primeiro turno, sobre a intenção de voto no segundo turno. 51%
dos que votaram em Marina no primeiro turno declararam voto em Serra. Dila herda
22% dos votos de Marina. Na pesquisa anterior, a petista tinha 31% dos votos da
candidata verde. Serra tinha 50% às vésperas do primeiro turno. O número de indecisos
entre os verdes teve um aumento considerável, passando de 4% no primeiro turno para
18%.

Estratificação

Na divisão por região, Dilma aparece com ampla vantagem no Nordeste, onde registra
62% das intenções de voto, contra 31% de Serra. No Sudeste, há empate técnico
(situação em que a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro): o
tucano registra 44% contra 41% da petista. No Norte/Centro-Oeste, o cenário também é
de empate técnico: Serra tem 46% e Dilma, 44%. A região Sul é a única onde Serra lidera

+ POLÍTICA

PV realiza dia 17 em SP encontro para
decidir ...
Presidente do diretório paulista disse que ...

-- Nomeado de Erenice nos Correios fecha ...

-- Kassab inicia campanha por Serra no interior ...

-- Datafolha aponta Dilma 7 pontos acima de ...

-- Datafolha mostra Dilma com 54% dos votos ...

-- Em SC, Serra diz que vai priorizar demandas ...

-- Dilma critica estímulo a 'divergências ...

TV ESTADÃO

RSS | TwitterESSENCIAIS · Radar Político · Dilma Rousseff · José Serra · Marina Silva · As viagens dos candidatos

CHILE

Perfuradora
alcança mineiros
presos

ECONOMIA

Países duelam
por câmbio no
FMI

VOO 447

Familiares
pedem nova
investigação

LINK

Hillary quer
celulares para
mulheres pobres

SWU

Confira
cobertura do
festival em
tempo real

WEBMAIL17:35  •  9 OUTUBRO DE 2010

Patrocinado
por

POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA Opinião Limão JT Eldorado Piauí Blogs Tópicos

Classificados

http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/politica/


http://www.estadao.com.br/politica/ultimas/
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pv-realiza-dia-17-em-sp-encontro-para-decidir-postura-no-2-turno,621275,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pv-realiza-dia-17-em-sp-encontro-para-decidir-postura-no-2-turno,621275,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pv-realiza-dia-17-em-sp-encontro-para-decidir-postura-no-2-turno,621275,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nomeado-de-erenice-nos-correios-fecha-contrato-superfaturado-em-r-28-mi,622911,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,kassab-inicia-campanha-por-serra-no-interior-de-sp,622906,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,datafolha-aponta-dilma-7-pontos-acima-de-serra,622905,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,em-sc-serra-diz-que-vai-priorizar-demandas-regionais,622893,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-critica-estimulo-a-divergencias-religiosas,622888,0.htm
http://tv.estadao.com.br/

http://politica.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/politica.xml
http://twitter.com/politica_estado

http://topicos.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/radar-politico/
http://politica.estadao.com.br/dilmarousseff.shtm
http://politica.estadao.com.br/joseserra.shtm
http://politica.estadao.com.br/marinasilva.shtm
http://politica.estadao.com.br/infograficos/points/mapa
http://topicos.estadao.com.br/chile
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,perfuradora-esta-na-eminencia-de-alcancar-mineiros-presos-no-chile,622812,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,perfuradora-esta-na-eminencia-de-alcancar-mineiros-presos-no-chile,622812,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,perfuradora-esta-na-eminencia-de-alcancar-mineiros-presos-no-chile,622812,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,perfuradora-esta-na-eminencia-de-alcancar-mineiros-presos-no-chile,622812,0.htm
http://economia.estadao.com.br/economia/
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+internacional,paises-duelam-por-cambio-no-fmi,not_38429,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+internacional,paises-duelam-por-cambio-no-fmi,not_38429,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+internacional,paises-duelam-por-cambio-no-fmi,not_38429,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia+internacional,paises-duelam-por-cambio-no-fmi,not_38429,0.htm
http://topicos.estadao.com.br/voo-447
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,associacao-pede-nova-investigacao-sobre-acidente-com-voo-447,622829,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,associacao-pede-nova-investigacao-sobre-acidente-com-voo-447,622829,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,associacao-pede-nova-investigacao-sobre-acidente-com-voo-447,622829,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,associacao-pede-nova-investigacao-sobre-acidente-com-voo-447,622829,0.htm
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://blogs.estadao.com.br/link/para-melhorar-o-mundo-o-celular/
http://blogs.estadao.com.br/link/para-melhorar-o-mundo-o-celular/
http://blogs.estadao.com.br/link/para-melhorar-o-mundo-o-celular/
http://blogs.estadao.com.br/link/para-melhorar-o-mundo-o-celular/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-no-swu/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-no-swu/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-no-swu/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-no-swu/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-no-swu/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-no-swu/
http://br.buzz.yahoo.com/buzz?publisherurn=estadao_868&guid=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fnacional%2Cdatafolha-mostra-dilma-com-54-dos-votos-validos-contra-46-de-serra%2C622901%2C0.htm&targetUrl=
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login

http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.limao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://topicos.estadao.com.br/
javascript:;



Datafolha mostra Dilma com 54% dos votos válidos contra 46% de Serra - politica - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,datafolha-mostra-dilma-com-54-dos-votos-validos-contra-46-de-serra,622901,0.htm[09/10/2010 17:40:34]

COMENTÁRIOS PARA ESTE POST 185 COMENTE TAMBÉM  

LER TODOS OS COMENTÁRIOS 

Digite o endereço e veja na hora

More em um dos Bairros Mais

fora da margem de erro: 48% a 43%.

Na segmentação por renda, Dilma lidera por 52% a 37% entre quem ganha até 2 salários
mínimos e por 47% a 41% entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos. Já Serra obtém
48% contra 40% entre a população que ganha de 5 a 10 salários mínimos e 58% contra
33% entre quem ganha mais de 10 salários mínimos.

Dilma lidera entre os homens, por 52% a 39%. Entre as mulheres, empate técnico: 43%
para a petista contra 44% de Serra. Na segmentação por escolaridade, Dilma lidera entre
quem tem o ensino fundamental, com 54%, contra 36%. Entre os eleitores que têm o
ensino médio, outro empate técnico: 44% para Dilma, 45% para Serra. O tucano lidera
com 50% das intenções de voto entre eleitores com curso superior, contra 36% de Dilma.

A pesquisa foi encomendada pelo jornal e pela Rede Globo. A margem de erro é de dois
pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi realizado na sexta-
feira, 8, com 3.265 eleitores em 201 municípios e está registrado no TSE com o número
35114/2010.

Tópicos: Datafolha, Eleições 2010, José Serra, PSDB, Dilma Rousseff, PT, Nacional,
Política
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Porque retirar os crucifixos das repartições públicas??? não é possível isto em pleno século XXI, primeiro
porque o estado brasileiro é laico, segundo porque numa repartição pública trabalham geralmente pessoas
que professam vários credos diferentes, e terceiro porque se pode o crucifixo eu quero a estrela de Davi e
meu colega aqui quer aquela lua dos muçulmanos, o outro quer o P da maçonaria, é por isso que não tem
que ter crucifixo nenhum, pra não ficar longe da carolice tenham a "Santa"" paciência.
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Ai, ai....Esse negócio de INVENTAR essa história de aborto JÁ NÃO COLA MAIS! DILMA É A FAVOR DA
VIDA!
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Atenção pessoal hipnotizado: Lula não é Dilma, Ela tem personalidade muito diferente, só vai fazer m. É só
ver como ela se comporta.
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