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Na segunda rodada de pesquisa de intenção de votos do
Instituto Gazeta Dados para a Prefeitura de Sinop, o
candidato à reeleição, prefeito Juarez Costa (PMDB),
apesar de se manter nos mesmos patamares,

aumentou sua vantagem sobre seu adversário, Dilceu Dal’Bosco
(PMDB), que caiu.

Com idênticos 57% de intenções de voto que teve na
primeira pesquisa estimulada, o peemedebista tem 31 pontos
percentuais de vantagem, já que Dilceu caiu, dentro da margem
de erro, de 27% para 26%.

O democrata, que concorria sub judice, teve seu registro de
candidatura deferido no último sábado (8), data em que o
levantamento começou a ser feito.

O maior crescimento registrado na amostragem foi do
número de indecisos, que saltaram de 8% para 13%, enquanto
votos brancos e nulos, que antes somavam 8%, agora são apenas
4%.

Ao se computar somente os votos válidos, conforme
metodologia da Justiça Eleitoral, que considera apenas as
intenções daqueles que já optaram por um dos candidatos, o
atual prefeito seria reeleito com 68,67% dos votos, restando
31,32% para Dilceu.

Apesar de ter diminuído seu índice na estimulada, o
democrata tem a seu favor o fato de que a rejeição sobre sua
candidatura teve uma queda mais expressiva, de 8 pontos
percentuais, saindo dos 49% anteriores para 41%.

A quantidade é similar à de 40% dos eleitores que se
declararam indecisos nesse quesito, de forma que ambos os

concorrentes ainda têm
margem de crescimento.
No entanto, a tarefa será
árdua para Dilceu, já que
o índice de rejeição sobre
Juarez também diminuiu
na mesma proporção,
passando de 24% para
16%. Além disso, 3% dos
entrevistados afirmaram
que não rejeitariam
nenhuma das 2
candidaturas.

Voto
Espontâneo

Na pesquisa
espontânea, modalidade
em que os entrevistados
não recebem o cartão com
o nome dos candidatos
que disputam a
Prefeitura, a vantagem do
peemedebista cai para 29
pontos percentuais.

A situação é
semelhante à registrada

no levantamento anterior,
quando ele liderava a
amostragem com 28
pontos. Atualmente, 52%
da população pesquisada
se lembrou do nome de

Juarez e 23% afirmaram votar em Dilceu.
Tendo que recordar o nome dos candidatos de cabeça, o

número de indecisos caiu de 8% para 3% e os indecisos
permaneceram na faixa dos 22 pontos percentuais.

Sobre a pesquisa

O Instituto Gazeta Dados voltou às ruas de Sinop nos dias 8 e
9 deste mês e ouviu 400 eleitores. A metodologia aplicada na
pesquisa foi a Survey, que alia um questionário padronizado a
uma amostra representativa da população.

A seleção dos entrevistados leva em conta características
socioeconômicas da população, conforme os dados do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e do eleitorado, divulgados
pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).

Desta forma, foram ouvidos 90%
de moradores da zona urbana, em 13
bairros diferentes e 10% em 3
localidades de áreas rurais, sendo
metade dos entrevistados de cada
sexo.

Do total, 77% estão empregados,
sendo 41% na iniciativa privada,

30% de autônomos e 6% funcionários de órgãos públicos
estaduais, municipais ou federais. A maioria, contudo,
representada por 65% da população pesquisada, vive com renda
familiar máxima de até 5 salários mínimos.

Em relação à faixa etária, 32% já passaram dos 45 anos e
19% têm entre 16 e 24, lembrando que àqueles que possuem
menos de 18 anos o voto é facultativo.

Dentre eles, a maioria chegou a cursar o ensino médio, sendo
que 10% concluíram e se matricularam em cursos superiores e
5% afirmaram que nunca frequentaram a escola ou são
analfabetos.

Registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o
número 00226/2012, a pesquisa possui margem de erro de 4,5%
para cima ou para baixo.

Na primeira rodada, o levantamento foi realizado sob as
mesmas características, nos dias 9 e 10 de agosto, antes do início
da transmissão da propaganda eleitoral gratuita.

Programas eleitorais

Veiculado desde 21 de agosto, o horário eleitoral gratuito
ainda não foi assistido e nem ouvido por 32% dos eleitores
entrevistados.

Dos 68% que acompanharam a programação no rádio ou na
televisão, 64% elegeram o programa do atual prefeito como o
melhor e 24% creditaram este título ao democrata, enquanto
12% preferiram não opinar.

Ao avaliar as propostas apresentadas por ambos na
propaganda eleitoral, a situação é semelhante, com 64%
defendendo as ideias de Juarez e 24% a favor dos projetos de
Dilceu. No entanto, neste quadro, 1% da população ouvida
ressaltou que nenhum dos 2 se sobressaiu, diminuindo para 11%
o número de indecisos.
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Na segunda rodada da pesquisa, número
de indecisos aumentou em Sinop

57%
Estimulado

27%

57%

26%
Juarez Costa

Dilceu Dal Bosco

Brancos e nulos 8% 4%
Indecisos 8% 13%

08 e 09 de Setembro09 e 10 de Agosto

Juarez tem vantagem de 
31 pontos sobre Dilceu

49%
21%

Brancos e nulos 8% 3%
Indecisos 22% 22%

Espontâneo

Juarez Costa

Dilceu Dal Bosco

52%
23%

08 e 09 de Setembro09 e 10 de Agosto

REJEIÇÃO AOS CANDIDATOS

09 e 10 de Agosto 08 e 09 de Setembro
Dilceu Dal Bosco 49% 41%
Juarez Costa 24% 16%
Indecisos 19% 40%
Beancos e nulos 8% 3%

68%
32%

Horário Eleitoral

Sim, Assistiu/Ouviu

Não, Assistiu/Ouviu

Audiência

Melhor Programa
Juarez Costa 64%
Dilceu Dal Bosco 24%
Indecisos 12%
Brancos e nulos 0%

Melhores Propostas
Juarez Costa 64%
Dilceu Dal Bosco 24%
Indecisos 11%
Brancos e nulos 1%

Dilceu Dal’Bosco
concorria sub judice
até sábado, quando
teve a candidatura
deferida pelo TRE
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