

A pesquisa Ibope, divulgada nesta segunda-feira, mostrou crescimento importante
de Jair Bolsonaro (PSL). O candidato subiu de 27% para 31%, enquanto Fernando
Haddad (PT) permaneceu estável com 21%.



Bolsonaro também cresceu na pesquisa Datafolha, divulgada na terça-feira,
subindo de 28% para 32%. Já Haddad teve uma oscilação negativa, caindo de
22% para 21%.



As pesquisas mostram que Bolsonaro não cresce apenas entre seus eleitores
tradicionais – pessoas com renda e escolaridade mais alta. O candidato também
vem subindo entre mulheres, jovens e eleitores com renda de até um salário
mínimo.



A pesquisa Datafolha mostrou crescimento de Bolsonaro no Sul e no Sudeste,
enquanto Haddad oscila negativamente nessas regiões.



Segundo a Datafolha, a rejeição ao ex-presidente Lula continua crescendo – 51%
dos eleitores querem que ele continue preso, enquanto 37% gostariam de vê-lo
solto.



O Ibope divulgado ontem mostra que Bolsonaro continua liderando as intenções
de voto, subindo de 31% para 32%. Fernando Haddad teve um crescimento
tímido, passando de 21% para 23%.



A pesquisa de ontem aponta para o crescimento de 5 pontos de Haddad na região
Sudeste. Nas demais regiões, as variações ocorreram dentro da margem de erro.
O petista tem melhor desempenho no Nordeste e o candidato do PSL vai melhor
na região Sul.



Segundo nosso analista político, a solução da eleição em 1º turno está distante de
acontecer. O cenário mais provável, nesse momento, é a realização de 2º turno
entre Bolsonaro e Haddad.



Hoje, ocorrerá mais uma divulgação do Datafolha e terá um debate na Globo – do
qual Bolsonaro não vai participar.
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