
Quem são os prováveis candidatos a senador

cláudio vignatti/pt

vereador por dois 
mandatos e deputado 
federal por outros dois, 
vignatti, 42 anos, é da 
região de chapecó.

a pesquisa
coLeta de dados: 23 a 27 de setembro de 2009/amostra: o instituto mapa fez 1.204 entrevistas, em todas as regiões do estado/
marGem de erro: 2,8 pontos percentuais , para mais ou para menos/soLicitante: Grupo rBs

senado, estimulada

presidente da república, estimulada

presidente da república, espontânea

 Ótimo 

 Bom

 regular

 ruim

  péssimo

 não sabe/não respondeu

avaliação do governo lula

avaliam como ótimo e bom o 

desempenho do governo Lula 

60%

interesse pelas eleições

aprovação do governo lula

Qual o seu nível de interesse sobre essas eleições?

 muito interessado

 interessado

 mais ou menos interessado

 pouco interessado

 nada interessado

 não sabe/não respondeu

você aprova ou desaprova a forma como o presidente 
Lula vem administrando o país até o momento?

 aprova

 desaprova

 não respondeu

9,7

14,0

18,5

33,6

23,5

0,8

10,0
22,7

67,4

2,2

7,6

4,9

25,2

43,4

16,6

entre estes possíveis candidatos ao senado, qual seria o seu...

João Ghizoni/pcdoB

ex-vereador da capital 
e diretor da Fesporte,  
é hoje assessor 
especial do ministério 
dos esportes.

Jorginho mello/psdB

está em sua quarta 
legislatura como 
deputado estadual, 
hoje é o presidente da 
assembleia Legislativa.

Luiz Henrique/pmdB

o governador de  
santa catarina já 
anunciou que renuncia 
para concorrer ao 
cargo no ano que vem.

esperidião amin/pp João rodrigues/dem

ex-prefeito de 
pinhalzinho, deputado 
estadual e atual prefeito 
chapecó, pode renunciar 
para concorrer.

 Luiz Henrique da silveira  2,4  0,8

 esperidião amin  1,4  0,7

 raimundo colombo  1,3  0,3

 Leonel pavan  0,4  0,2

 ideli salvatti  0,4  0,2

 João rodrigues  0,4  0,1

 angela amin  0,3  0,3

 dário Berger  0,2  0,1

 Jorginho mello  0,2  0,3

 João Ghizoni  0,2  0,1

 cláudio vignatti  0,2  0,4

 eduardo pinho moreira  0,1  -

 Hugo Biehl  0,1  0,1

 outros candidatos 1,7 0,6

 Branco/nulo 3,1 3,5

 não sabe/não respondeu 87,5 92,4

entre estes possíveis candidatos, qual seria o seu voto?

 Lula

 José serra

 dilma rousseff

 ciro Gomes

 marina silva

 aécio neves

 Heloísa Helena

 outros candidatos

 Branco/nulo

 não sabe/não respondeu

...primeiro voto – em % 

 Luiz Henrique da silveira/pmdB

 esperidião amin/pp

  cláudio vignatti/pt

 João rodrigues/dem

 Jorginho mello/psdB

 João Ghizoni/pcdoB

 Branco/nulo/nenhum

 não sabe/não respondeu

...segundo voto – em %

 esperidião amin/pp

 Luiz Henrique da silveira/pmdB

 cláudio vignatti/pt

 Jorginho mello/psdB

 João rodrigues/dem

 João Ghizoni/pcdoB

 Branco/nulo/nenhum

 não sabe/não respondeu

33,1

27,2

4,7
4,0

1,1

4,6

18,7

14,4
6,2

16,3

4,2

5,8

2,2

7,5

43,5

9,2
5,6

3,0

1,5
1,2
1,1

0,8

2,1

73,5

ex-senador, ex-prefeito 
da capital e duas vezes 
governador, está entre 
as maiores lideranças 
políticas do estado.

senado, espontânea

se a eleição fosse hoje, quais seriam os dois candidatos a senador em que 
você votaria?

6,6

Com AéCio neves Como CAndidAto do psdB – em % 

 ciro Gomes/psB

 dilma rousseff/pt

 aécio neves/psdB

 Heloísa Helena/p-soL

 marina silva/pv

 Branco/nulo

 não sabe/não respondeu

26,7
15,5

9,0

6,9
7,7

23,5

10,6

  1º voto 2º votoCAndidAtos

2,2

23,3

14,5

8,3

22,8

6,3

6,3
18,4

Com José serrA Como CAndidAto do psdB – em %

 ciro Gomes/psB

 José serra/psdB

  dilma rousseff/pt

 Heloísa Helena/p-soL

 marina silva/pv

 Branco/nulo

 não sabe/não respondeu


