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Moraes converte
flagrante de
Jefferson em
prisão preventiva
JUSTIÇA O ministro Alexan-
dre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), con-
verteu a prisão em flagrante
do ex-deputado Roberto Jef-
ferson em prisão preventiva,
que não tem um prazo espe-
cífico para deixar de vigorar.
A saída do preso, então, pas-
sa a depender de nova deci-
são judicial.

Jefferson foi preso no do-
mingo (23), após disparar ti-
ros de fuzil contra policiais
federais e atirar granada nos
agentes.

Na recente decisão da pri-
são preventiva, Moraes afir-
mou que, após ter sido veri-
ficado que Jefferson tem um
vasto arsenal de armas e
munição, a detenção dele é
necessária para a garantia da
ordem pública.

"Conforme já destacado, o
preso se utilizou de arma-
mento de alto calibre (fuzil
556) para disparar uma raja-
da de mais de 50 tiros, além
de lançar três granadas con-
tra a equipe da Polícia Fede-
ral.[...] Essa conduta, con-
forme ampla jurisprudência
desta Suprema Corte, revela
a necessidade da custódia
preventiva"escreveu Moraes.

PESQUISA Levantamento
Datafolha divulgado ontem,
encomendado pela Globo e
pela Folha de S.Paulo, apon-
ta que o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) tem
49% de intenção de votos no
segundo turno e que o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL)
tem 44%. O novo levanta-
mento foi feito entre ter-
ça-feira (25) e ontem (27), e
os resultados se referem à
intenção de voto no mo-

Datafolha mostra estabilidade:
Lula, 49% e Bolsonaro, 44%

Partido Novo
suspende filiação
de Amoêdo após
apoio a petista
RESPOSTA O Partido Novo
determinou a imediata sus-
pensão da filiação de João
Amoêdo. A sigla não deu de-
talhes, ontem, do motivo,
mas a ação é adotada após
Amoêdo ter anunciado voto
em Lula (PT) no segundo
turno.

A decisão ocorre após o
partido ter se posicionado no
dia 3 de outubro contra o PT
e o "lulismo", mas liberado
seu filiado a votar de acordo
com sua "consciência" e
"princípios partidários". No
dia 17 deste mês, Amoêdo
declarou seu voto no candi-
dato Lula, no segundo turno.

Segundo o partido infor-
mou ontem, por meio de no-
ta, a filiação de Amoêdo foi
suspensa enquanto ele é alvo
de um processo disciplinar.

"O Partido Novo, através
da Comissão de Ética Parti-
dária decidiu suspender li-
minarmente a filiação de
João Dionísio Filgueira Bar-
reto Amoêdo até o encerra-
mento do Processo Discipli-
nar aberto contra ele, por
possíveis violações Estatutá-
rias", lê-se na nota.

As informações são da
Agência Globo, que procu-
rou Amôedo para comentar
o assunto, sem sucesso.

HOMEM TENTA COMPRAR VOTOS DE ÍNDIOS

MATO GROSSO A Polícia Civil
está investigando uma de-
núncia de tentativa de com-
pra de votos em uma aldeia
do Xingu, em Mato Grosso.
De acordo com a denúncia,
foram oferecidos R$ 1,5 mil
para que indígenas apoias-
sem os candidatos indicados

BOLSONARO INVESTE EM CANAL DO YOUTUBE

NAS REDES Após a campa-
nha de Jair Bolsonaro (PL)
ampliar, na última semana,
o investimento em anúncios
no YouTube e apostar em
uma superlive, o canal do
presidente ganhou 1,1 mi-
lhão de novos seguidores em
apenas três dias. É o que re-

BRASIL

DIVULGAÇÃO JOSÉ DIAS/PR

Bolsonaro aparece com 47% dos votos válidosLula teria 53% dos votos válidos, diz Datafolha

em um santinho. Um vídeo
mostra o momento em que o
cacique devolve o valor e
homem insiste. A denúncia
foi feita pelo cacique, que
aparece no vídeo falando
com o secretário de Agricul-
tura de Marcelândia, Lincoln
Alberti Nadal.

vela um relatório feito em
conjunto pelas empresas de
análise de dados Novelo Data
e Essa Tal Rede Social. O nú-
mero, que equivale ao total
de seguidores hoje do canal
do ex-presidente Lula (PT),
está fora da curva observada
nos últimos meses.

mento das entrevistas. A
margem de erro é de dois
pontos percentuais, para
mais ou para menos.

Nos votos válidos, o le-
vantamento apontou que
Lula tem 53% e Bolsonaro,
47%. Para calcular os votos
válidos, são excluídos os
brancos, os nulos e os de
eleitores que se declaram in-
decisos. O procedimento é o
mesmo utilizado pela Justiça
Eleitoral para divulgar o re-

sultado oficial da eleição. No
levantamento realizado an-
teriormente, Lula tinha 52%
e Bolsonaro 48%.

Já na pesquisa espontâ-
nea, os entrevistadores não
apresentam previamente o
nome de nenhum dos dois
candidatos. Nesse cenário,
Lula aparece com 47%, e
Bolsonaro, com 42%. Além
disso, 1% deram outras res-
postas. Brancos e nulos so-
maram 4%; outros 5% dis-

seram que não sabem em
quem votar.

A pesquisa também apon-
ta os índices de rejeição dos
candidatos. Nesse sentido,
ela aponta que metade do
eleitorado (50%) não votaria
no presidente Jair Bolsonaro
(PL) de jeito nenhum. Os
que dizem não votar em Lula
(PT) são 45%.

Em relação à pesquisa an-
terior, divulgada em 19 de
outubro, a rejeição de Bolso-
naro se manteve igual. A de
Lula, por sua vez, oscilou um
ponto percentual para baixo,
dentro da margem de erro.

Os que dizem que votarão
em Bolsonaro com certeza
são 42% (eram 43% na pes-
quisa anterior). Já os que vo-
tarão em Lula com certeza
são 47%, mesmo percentual
da pesquisa anterior.

Este é o quarto levanta-
mento do Datafolha após o
primeiro turno das eleições,
em 2 de outubro. Foram en-
trevistadas 4.580 pessoas,
em 252 municípios, entre os
dias 25 e 27 de outubro. A
margem de erro é de dois
pontos percentuais, para
mais ou para menos, com
índice de confiança de 95%.
A pesquisa foi registrada co-
mo BR-04208/2022.

No primeiro turno, Lula
recebeu 57,2 milhões de vo-
tos (48,4%), e Bolsonaro,
51,07 milhões (43,2%). O
segundo turno está marcado
para 30 de outubro, neste
domigo.
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