PT e PSDB seguem na frente na
corrida pelo Senado
Paulo Rocha é o primeiro, seguido por Mário Couto e Jefferson
Lima em terceiro

Paulo Rocha PT e Mario Couto (PSDB)
A terceira rodada da pesquisa Ibope mostra que não houve
alteração entre os primeiros colocados na disputa pela vaga no
Senado. O candidato Paulo Rocha (PT) continua com 23% das
intenções de voto, assim como Mário Couto (PSDB), que mantém
os 17% do levantamento anterior. Jefferson Lima (PP), em
terceiro, aumentou um ponto percentual, e está com 14%.
Duciomar Costa (PTB), na sequência, recuperou mais dois pontos
percentuais e agora figura com 9%.
Os demais candidatos – Helenilson Pontes (PSD), AngelaAzevedo
(PSTU), Professor Simão (PV), Enfermeira Marcela Tolentino
(SD), Renato Rolim (PCB), Pedrinho Maia (PSOL) e Eliezer
Barros (PRTB) têm até 4% das intenções de voto, cada, e
permanecem no mesmo patamar.

O número de eleitores paraenses que têm a intenção de votar em
branco ou nulo diminuiu de 8% para 7%. Também houve queda no
percentual daqueles que não sabem ou não responderam: de 21%
para 20%.
No entanto, apesar de constarem na pesquisa, os candidatos
Paulo Rocha e Duciomar Costa estão concorrendo subjudice, ou
seja, as candidaturas ainda estão sendo avaliadas e podem ser
impugnadas no julgamento final, no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Os candidatos vão aparecer nas urnas no dia das
eleições, e a população poderá votar neles. Os votos também
serão contabilizados.
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indeferida com recurso não será divulgado. Neste caso, os
políticos tiveram as candidaturas impugnadas na primeira
instância, ou seja, no cartório eleitoral, e a decisão foi
mantida na segunda instância, que é o Tribunal Regional
Eleitoral do Pará, mas eles recorreram ao TSE. Se até o dia da
eleição, o TSE não tiver julgado a contestação, os dados da
votação serão mantidos em sigilo até a decisão final. Caso a
decisão do TSE seja por barrá-los novamente, os votos
direcionados a eles serão considerados nulos.
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