
Dilma cai 4 pontos, Marina cresce 3 e Serra ganha expectativa de ir a 2º turno - brasil - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101003/not_imp619189,0.php[03/10/2010 14:02:22]

Leia a notícia Comentários Email Imprimir Texto - +

Você está em Notícias > Brasil

Dilma cai 4 pontos, Marina cresce 3 e
Serra ganha expectativa de ir a 2º turno
Segundo Ibope, petista tem 51% dos votos válidos, tucano conta com 31% e candidata do PV soma
17%
03 de outubro de 2010 | 0h 00

Daniel Bramatti e José Roberto de Toledo - O Estado de S.Paulo

Nas vésperas da eleição, a petista Dilma Rousseff caiu quatro pontos porcentuais e tem
51% dos votos válidos, segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo. Esse resultado, de
acordo com o instituto, não permite projetar se haverá ou não segundo turno, por causa
da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Os eleitores perdidos por Dilma levaram Marina Silva (PV) a subir três pontos
porcentuais em três dias, de 14% para 17%. José Serra (PSDB) oscilou dois pontos para
cima, de 29% para 31%, e disputará com Dilma caso haja um segundo turno.

O instituto Datafolha também divulgou pesquisa que aponta indefinição em relação a
uma possível vitória no primeiro turno. Dilma aparece com 50% dos votos válidos,
contra 31% de Serra e 17% de Marina.

Haverá uma segunda rodada se a petista não alcançar hoje, pelo menos, 50% mais um
dos votos válidos (excluídos brancos e nulos), ou seja, a maioria absoluta do eleitorado.

Em um eventual segundo turno, Dilma desponta como favorita. Segundo o Ibope, ela
teria 58% dos votos válidos, contra 42% de Serra.

Em relação aos votos totais, a candidata do PT tem 47%, 18 pontos porcentuais a mais
que o adversário tucano (29%). Marina aparece com 16% e os "nanicos", somados, 1%.
Os indecisos são 4%, e 3% pretendem votar nulo ou em branco.

+ BRASIL

Webjet volta a operar normalmente
Após semana problemática, companhia aérea ...

-- Eleição brasileira já foi encerrada em 25 ...

-- Candidatos ao governo votam em Santa Catarina

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD FACEBOOK

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA Opinião Limão JT Eldorado Piauí iLocal

Blogs Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

FLICKR

/Brasil BUSCAR

LÍDER DA AL QAEDA

Bin Laden pede
ajuda dos
muçulmanos ao
Paquistão

FICHA LIMPA

Lei deixa 1.248
candidatos do
País na berlinda

NA INDONÉSIA

Ao menos 36
morrem em
acidente de trem

MARANHÃO

Saúde emite
alerta após 27
casos de difteria

BRASILEIRÃO

Corinthians
admite atuação
ruim em novo
tropeço

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL14:01  •  3 OUTUBRO DE 2010

Classificados

HÁ 429 DIAS
SOB CENSURA

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


http://www.estadao.com.br/brasil/ultimas/
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,webjet-volta-a-operar-normalmente-passagens-voltarao-a-ser-vendidas,618356,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,webjet-volta-a-operar-normalmente-passagens-voltarao-a-ser-vendidas,618356,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,eleicao-brasileira-ja-foi-encerrada-em-25-paises,619384,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,candidatos-ao-governo-votam-em-santa-catarina,619380,0.htm
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
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.ilocal.com.br/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil


http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,bin-laden-pede-ajuda-dos-muculmanos-ao-paquistao,618747,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,bin-laden-pede-ajuda-dos-muculmanos-ao-paquistao,618747,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,bin-laden-pede-ajuda-dos-muculmanos-ao-paquistao,618747,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,bin-laden-pede-ajuda-dos-muculmanos-ao-paquistao,618747,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,bin-laden-pede-ajuda-dos-muculmanos-ao-paquistao,618747,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,bin-laden-pede-ajuda-dos-muculmanos-ao-paquistao,618747,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,ficha-limpa-deixa-1248-candidatos-na-berlinda,618752,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,ficha-limpa-deixa-1248-candidatos-na-berlinda,618752,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,ficha-limpa-deixa-1248-candidatos-na-berlinda,618752,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,ficha-limpa-deixa-1248-candidatos-na-berlinda,618752,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,ficha-limpa-deixa-1248-candidatos-na-berlinda,618752,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,acidente-de-trem-na-indonesia-mata-36-pessoas,618773,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,acidente-de-trem-na-indonesia-mata-36-pessoas,618773,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,acidente-de-trem-na-indonesia-mata-36-pessoas,618773,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,acidente-de-trem-na-indonesia-mata-36-pessoas,618773,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,acidente-de-trem-na-indonesia-mata-36-pessoas,618773,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101002/not_imp618654,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101002/not_imp618654,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101002/not_imp618654,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101002/not_imp618654,0.php
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101002/not_imp618654,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-admite-atuacao-ruim-em-novo-tropeco,618979,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-admite-atuacao-ruim-em-novo-tropeco,618979,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-admite-atuacao-ruim-em-novo-tropeco,618979,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-admite-atuacao-ruim-em-novo-tropeco,618979,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-admite-atuacao-ruim-em-novo-tropeco,618979,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-admite-atuacao-ruim-em-novo-tropeco,618979,0.htm
http://br.buzz.yahoo.com/buzz?publisherurn=estadao_868&guid=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Festadaodehoje%2F20101003%2Fnot_imp619189%2C0.php&targetUrl=
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login

javascript:;
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/


Dilma cai 4 pontos, Marina cresce 3 e Serra ganha expectativa de ir a 2º turno - brasil - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101003/not_imp619189,0.php[03/10/2010 14:02:22]

NENHUM COMENTÁRIO PARA ESTE POST SEJA O PRIMEIRO A COMENTAR  

Aptos. na Zona Leste com Entrada

Excelente Localização no Centro.

Geografia do voto. Dilma teve queda em três das quatro regiões pesquisadas pelo Ibope.
No Sudeste, principal colégio eleitoral do País, foram cinco pontos a menos em três dias
(de 46% para 41% dos votos totais). No Nordeste, seu principal reduto, ela passou de
63% para 58%. No Sul, a queda foi de quatro pontos (44% a 40%).

Na divisão do eleitorado por gênero, Dilma perdeu mais apoio entre as mulheres (de
49% para 44%). Entre os homens ela também caiu, de 53% para 50%, mas continuaria
com mais votos do que a soma dos adversários (43%).

Houve redução da preferência pela petista em todas as faixas de renda. Entre os eleitores
com renda mensal de até um salário mínimo, ela passou de 64% para 59% dos votos
totais.

Na pesquisa espontânea, aquela em que os eleitores manifestam sua preferência antes de
ler a lista de candidatos, a candidata governista lidera por 42% a 25%.

O Ibope ouviu 3.010 eleitores em 255 municípios de todo o País. O levantamento foi
registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número 33.252. 
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-- Vizinho de Alckmin, Muricy diz que tucano é ...

-- Prefeito é preso acusado de compra de votos ...

-- Brasileiros residentes nos EUA aproveitam ...

-- Roseana diz que não teme 2º turno no ...

+ COMENTADAS

01 Dilma diz que pior parte da campanha foram as ...

02 Dilma Rousseff vira motivo de orgulho na ...

03 Editorial: O mal a evitar

04 Na reta final, Serra diz que nível da ...

05 Lula fecha campanha com ataque à imprensa

06 Bispo Edir Macedo diz que Dilma é vítima de ...

07 Análise: Quem procurava uma bala de prata ...

08 CNI/Ibope: aprovação do governo Lula atinge ...

09 PTB desiste de Serra a dois dias da eleição

10 CNI/Ibope: Dilma aparece com 50% das ...

ESPECIAIS

TV ESTADÃO

Divirta-se: Minicurso de fazendeiro

Análise
Desafios
do novo
presidente

Linha do tempo
A trajetória do ministro do STF
Joaquim Barbosa

Polícia
Entenda o caso Bruno

Aniversário
Brasília 50 anos: de dentro pra
fora

http://cadastro.estadao.com.br/responsabilidade-online
http://topicos.estadao.com.br/
http://topicos.estadao.com.br/brasil
http://topicos.estadao.com.br/versao-impressa
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101003/not_imp619189,0.php%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-5597832529264086%26adU%3DGoldfarb.com.br/FeiraoItaquera%26adT%3DFeir%25C3%25A3o%2BIm%25C3%25B3veis%2BItaquera%26adU%3Dwww.DazzlerTowerSanMartin.com%26adT%3DHotel%2B4*%2BBuenos%2BAires%26gl%3DBR&usg=AFQjCNHDYbz62la0JmXjDcTPnVNTcv3P7w
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BWWPO87aoTP71O7HKsQeGvtGMBbOWuvMBs7_G0Rfblp32B_D1EhABGAEg08HHBygCOABQyI7o-QdgzfDugKwDoAGx6sXrA7IBEnd3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5icsgBAdoBRGh0dHA6Ly93d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnIvZXN0YWRhb2RlaG9qZS8yMDEwMTAwMy9ub3RfaW1wNjE5MTg5LDAucGhwgAIBqQLg6jyJJv-jPsACAcgC1c6mDKgDAegDjgPoAxDoA6IB9QMAAABE&num=1&sig=AGiWqtwhQsUVWJEwGKk9IAWcGxUGuIsG4g&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.goldfarb.com.br/feiraoitaquera%3Fgoogle%3Dct
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BWWPO87aoTP71O7HKsQeGvtGMBbOWuvMBs7_G0Rfblp32B_D1EhABGAEg08HHBygCOABQyI7o-QdgzfDugKwDoAGx6sXrA7IBEnd3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5icsgBAdoBRGh0dHA6Ly93d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnIvZXN0YWRhb2RlaG9qZS8yMDEwMTAwMy9ub3RfaW1wNjE5MTg5LDAucGhwgAIBqQLg6jyJJv-jPsACAcgC1c6mDKgDAegDjgPoAxDoA6IB9QMAAABE&num=1&sig=AGiWqtwhQsUVWJEwGKk9IAWcGxUGuIsG4g&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.goldfarb.com.br/feiraoitaquera%3Fgoogle%3Dct
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BCQtH87aoTP71O7HKsQeGvtGMBZurot8B47eSuBSj3LmcB4CYdRACGAIg08HHBygCOABQhM_pgQRgzfDugKwDoAG9lYjtA7IBEnd3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5icsgBAdoBRGh0dHA6Ly93d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnIvZXN0YWRhb2RlaG9qZS8yMDEwMTAwMy9ub3RfaW1wNjE5MTg5LDAucGhwgAIBqQLAxsxGtfCQPsACAcgC34yaDqgDAegDjgPoAxDoA6IB9QMAAABE&num=2&sig=AGiWqtyYPEYZbbnDyq5b7iVuUlB8ufJMLA&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.dazzlertowersanmartin.com/site/home/pt/o_hotel/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BCQtH87aoTP71O7HKsQeGvtGMBZurot8B47eSuBSj3LmcB4CYdRACGAIg08HHBygCOABQhM_pgQRgzfDugKwDoAG9lYjtA7IBEnd3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5icsgBAdoBRGh0dHA6Ly93d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnIvZXN0YWRhb2RlaG9qZS8yMDEwMTAwMy9ub3RfaW1wNjE5MTg5LDAucGhwgAIBqQLAxsxGtfCQPsACAcgC34yaDqgDAegDjgPoAxDoA6IB9QMAAABE&num=2&sig=AGiWqtyYPEYZbbnDyq5b7iVuUlB8ufJMLA&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.dazzlertowersanmartin.com/site/home/pt/o_hotel/
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,vizinho-de-alckmin-muricy-diz-que-tucano-e-tranquilo,619376,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,prefeito-e-preso-acusado-de-compra-de-votos-no-ma,619375,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,brasileiros-residentes-nos-eua-aproveitam-eleicao-para-fazer-turismo-em-nova-york,619371,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,roseana-diz-que-nao-teme-2-turno-no-maranhao,619370,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-diz-que-pior-parte-da-campanha-foram-as-mentiras-sorrateiras,618790,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dima-rousseff-vira-motivo-de-orgulho-na-bulgaria,618491,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,editorial-o-mal-a-evitar,615255,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,na-reta-final-serra-diz-que-nivel-da-campanha-foi-bom,618437,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,lula-fecha-campanha-com-ataque-a-imprensa,619211,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,bispo-edir-macedo-diz-que-dilma-e-vitima-de-mentiras-na-internet,617206,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,analise-quem-procurava-uma-bala-de-prata-nao-achou,617979,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,cniibope-aprovacao-do-governo-lula-atinge-recorde-de-77,618293,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,ptb-desiste-de-serra-a-dois-dias-da-eleicao,618497,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,cniibope-dilma-aparece-com-50-das-intencoes-serra-tem-27-e-marina-13,617078,0.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://tv.estadao.com.br/

http://tv.estadao.com.br/videos,divirta-se-minicurso-de-fazendeiro,120419,250,0.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/desafios-do-novo-presidente,117508.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/desafios-do-novo-presidente,117508.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/desafios-do-novo-presidente,117508.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/desafios-do-novo-presidente,117508.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-ministro-do-stf-joaquim-barbosa,114750.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-ministro-do-stf-joaquim-barbosa,114750.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-ministro-do-stf-joaquim-barbosa,114750.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-do-ministro-do-stf-joaquim-barbosa,114750.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/entenda-o-caso-bruno,110560.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/entenda-o-caso-bruno,110560.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/entenda-o-caso-bruno,110560.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/brasilia-50-anos-de-dentro-pra-fora,107611.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/brasilia-50-anos-de-dentro-pra-fora,107611.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/brasilia-50-anos-de-dentro-pra-fora,107611.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/brasilia-50-anos-de-dentro-pra-fora,107611.htm

	www.estadao.com.br
	Dilma cai 4 pontos, Marina cresce 3 e Serra ganha expectativa de ir a 2º turno - brasil - Estadao.com.br


	AzL25vdF9pbXA2MTkxODksMC5waHAA: 
	input0: 
	button1: 



