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Dados dizem que atual mandatário tem cerca de 30% da preferência e venceria prováveis concorrentes 

Pesquisa do Instituto Paraná diz que presidente 
Jair Bolsonaro é o favorito nas eleições de 2022 

Ex-guarda municipal, Michael Fagundes quer 
ser vereador para dar justiça à categoria

Riedel reforça parceria com municípios e 
que objetivo do governo é salvar vidas

Senado aprova MP que 
suspende número mínimo 
de dias letivos em 2020
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O Instituto Paraná Pes-
quisas divulgou ontem (24) 
dados em que o presidente 
Jair Bolsonaro lidera corrida 
eleitoral para a Presidência 
em 2022 em três cenários com 
cerca de 30% de preferência 
dos eleitores. 

A pesquisa estimulada foi 
realizada entre concorrentes 
como Sérgio Moro, ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, 
Luciano Huck e ex-ministro 
da saúde Luiz Henrique Man-
detta, que conseguiu pontuar 
5,7% das intenções de voto.

Bolsonaro X Moro
No primeiro cenário, Bolso-

naro tem 29% da preferência 
do eleitor em disputa com o 
ex-juiz e ex-ministro da Justiça 
Sérgio Moro, que tem 17,1%. 
Nesse cenário, o petista Fer-
nando Haddad vem em ter-
ceiro, com 13,4%. Ciro Gomes 
(PDT) tem 9,9%. O apresen-
tador Luciano Huck tem 6,5%, 
o governador de São Paulo 
João Doria (PSDB) tem 4%. 
João Amoêdo (Novo) tem 3,4%. 
Guilherme Boulos (PSOL) tem 
1% e o governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel (PSC), 
tem 0,7% das intenções de 
voto. 10% dos entrevistados 

não escolheram nenhum candi-
dato e 4,9% não sabem ou não 
responderam. 

Bolsonaro X Lula
No segundo cenário, a pes-

quisa é feita com o nome do ex-
-presidente Lula (PT) no lugar 
de Fernando Haddad, e nesse 
quadro o presidente Jair Bolso-
naro cai um pouco para 27,5% 
da preferência, contra 21,9% 
de Lula. Moro vem em terceiro 
com 16,8%, Ciro Gomes tem 
8,3%, João Doria 3,8%, Amoêdo 
3,4%. Marina Silva (Rede), 
que não estava no primeiro 
cenário, aparece com 2,5%, 
Witzel tem 0,9% e Boulos 0,7%. 
9,5% não escolheram nenhum 
candidato e 4,6% não sabem ou 
não responderam.

Bolsonaro X Mandetta
No terceiro cenário, sem 

Moro, o presidente aparece 
com vantagem maior de 30,7% 
em disputa com o campo-gran-
dense e ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta, que 
entra tímido em quinto lugar 
marcando o percentual de 5,7% 
das intenções de voto. Apesar 
disso, Mandetta está à frente 
do governador João Doria, que 
tem 4,6%, Amoêdo com 4%, 
o governador do Maranhão, 
Flávio Dino (PCdoB), com 1,6% 

e do governador do Rio de 
Janeiro, Witzel, que tem 0,9%.

Haddad ficou em segundo 
lugar no ranking com 14,5%, 
Ciro Gomes vem em terceiro, 
com 10,7% da preferência, e 
Luciano Huck em quarto com 
8,3%. Para esse cenário, 12,8% 
não votariam em nenhum dos 
candidatos e 6,1% não sabem 
ou não responderam. 

Simulação 2º turno
Segundo o Instituto Paraná, 

nas simulações de segundo 
turno, Bolsonaro também 
ganha em todos os conflitos 
simulados. Entre Bolsonaro e 
Haddad, Bolsonaro seria eleito 
com 46,6% dos votos contra 
32% para Haddad. No con-
fronto com Lula, Bolsonaro 
teria 45,6% contra 36,4% do 
ex-presidente. Entre Bolsonaro 
e Sérgio Moro, Bolsonaro ven-
ceria com 44,7% e Moro teria 
35%. 

Já entre Bolsonaro e Ciro 
Gomes, Bolsonaro venceria 
com 48,1% dos votos contra 
31,1% do Ciro. Entre Bolsonaro 
e Doria, seriam 51,7% dos votos 
para Bolsonaro e 23% para 
Doria. Já entre Jair Bolsonaro 
e Luciano Huck, o apresen-
tador perderia com 27,6% das 
intenções de voto e Bolsonaro 
seria o vencedor com 50,8% das 

Da Redação/Assessoria

Está claro para o secretário 
de Governo e Gestão Estraté-
gica, Eduardo Riedel, que o re-
flexo da pandemia é sentido em 
diferentes setores da sociedade. 
A crise, inaugurada pelo novo 
coronavírus, impactou a saúde, 
economia e também a política. 
No entanto, ele alerta que o 
momento não é propenso para 
preocupações com as próximas 
eleições municipais e que o foco 
exclusivo dos agentes públicos 
deveria ser salvar vidas, sem 
terceirizar a responsabilidade.

Durante participação na live 
de sexta-feira (24), ele foi enfá-
tico em reforçar que o governo 

não vai medir esforços para 
diminuir os impactos da doença 
e que a parceria com todas as 79 
cidades do Estado precisa ser 
contínua para ser bem-sucedida 
no trabalho de enfrentamento à 
COVID-19.

“Nosso objetivo sempre foi 
salvar vidas. Não estamos aqui 
preocupados com quem está 
fazendo isso ou aquilo. Esse 
jogo não nos interessa, porque 
a pandemia não é uma compe-
tição. O que não podemos é ficar 
de braços cruzados esperando 
isso passar e, neste sentido, o 
governador Reinaldo Azambuja 
e equipe têm trabalhado muito 
para vencer três desafios: di-
minuir o contágio da doença; 
aumentar a capacidade de aten-

dimento hospitalar e proteger 
empresas e emprego”, explicou 
Riedel. O secretário citou que os 
principais resultados de ações 
conjuntas resultam em mais 
de 24 mil testes por semana e 
na ampliação de leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI). 
Riedel reforçou ainda um dado 
muito importante: os pacientes 
que ocupam leitos de UTI, na 
Capital, em sua maioria são 
campo-grandenses. 

“A cada dez internados, nove 
são da Capital. É importante 
frisar que alguns municípios do 
interior têm colaborado neste 
momento, pois já passaram por 
uma fase mais difícil e tem 
até enviado equipamentos para 
que possa auxiliar nesse mo-

Rafael Belo

Exonerado por questões po-
líticas, de acordo com o próprio 
ex-guarda municipal Michael de 
Albuquerque Fagundes, 35 anos, 
ele agora é pré-candidato a vere-
ador pelo PSL. Sua filiação acon-
teceu antes das eleições de 2018 
e agora ele quer melhorias para 
sua antiga classe de trabalho. 

“Fui exonerado por questões 
políticas. Eu reclamei do uni-
forme que eles queriam que a 
gente comprasse em vez de nos 
fornecer o mínimo. Eles ainda 
exigem outras coisas que são 
exigidas só no Exército. Nos 
dão apenas armas letais como 
os calibre 22 e 38. Não temos 
a arma de condução elétrica, 
apesar de termos a capacitação 

para utilizá-la. Estou entrando 
com recursos. Mas, como pré-
-candidato minhas bandeiras 
são pela segurança pública, di-
reitos dos animais e inclusão 
das pessoas com necessidades 
especiais”, explicou.

Fagundes quer levantar 
pautas da inclusão, sabendo 
diretamente das pessoas nesta 
situação o que é necessário 
para melhorar a vida deles. 
O pré-candidato também quer 
valorização e infraestrutura 
para o guarda municipal. “Não 
há condições de serviço. Nosso 
único recurso são as armas 
letais, mesmo com cursos para 
usar materiais não letais, não 
há equipamentos. Os coletes à 
prova de bala  são coletivos. Até 
funcionários com coronavírus 

Agência Brasil

O Senado aprovou a 
Medida Provisória (MP) 
934/2020, que suspende a 
obrigatoriedade de escolas 
e instituições de ensino cum-
prirem uma quantidade mí-
nima de dias letivos neste 
ano em razão da pandemia da 
COVID-19. A matéria, votada 
na quinta-feira (23), segue 
para sanção presidencial.

O relator da matéria no 
Senado, Carlos Fávaro (PSD-
-MT), evitou acatar emendas 
de colegas para impedir que 
o texto voltasse à Câmara 
para nova apreciação. A MP 
perde a validade na próxima 
quarta-feira (29), e não ha-
veria tempo hábil para o 
texto ser votado novamente 
pelos deputados e eventu-
almente voltar ao Senado. 
Pelo mesmo motivo, vários 
senadores retiraram os des-
taques que haviam apresen-
tado.

O texto foi aprovado na 
Câmara no início de julho. 
Os deputados fizeram alte-
rações na MP e, por isso, a 
matéria seguiu para o Se-
nado como um projeto de 

lei de conversão (PLV). O 
texto restringe o alcance da 
dispensa de carga horária 
enquanto durar o estado de 
calamidade provocado pela 
COVID-19.

Para assegurar que o con-
teúdo curricular dos estu-
dantes seja aplicado com 
a diminuição dos dias le-
tivos, o Conselho Nacional 
de Educação (CNE) editará 
diretrizes nacionais para im-
plantar a regra, segundo a 
Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC), e sem prejuízo 
da qualidade do ensino e da 
aprendizagem.

“[...] o PLV configura 
um arcabouço jurídico im-
portante para que os ci-
dadãos possam exigir do 
poder público condições 
adequadas para o desen-
volvimento das atividades 
educacionais. Levando em 
conta a intenção original 
da medida provisória de 
garantir segurança jurídica 
para que os sistemas de 
ensino possam tomar de-
cisões quanto à gestão da 
crise na área de educação 
[...]”, disse Fávaro em seu 
relatório.

utilizam e repassam. Eles não 
são afastados. É um descaso 
total”, pontuou.

Fagundes quer a conscien-
tização das pessoas. “Temos 
d incentivar a adoção e não 
permitir que a música sexualize 

a criança com conteúdo falando 
de sexo e apologia a drogas. A 
população precisa de represen-
tatividade. Faltam pessoas que 
realmente sofreu na pele o que a 
gente sofre e isso mudaria a vida 
da população”, refletiu.

mento de maior necessidade em 
Campo Grande. Isso é solidarie-
dade, sentimento que nos une e 
nos move a vivenciar profundas 
transformações na sociedade”, 
afirmou.

intenções de voto. 

A pesquisa
O Instituto Paraná Pes-

quisas ouviu 2.030 eleitores 
em 188 municípios das 27 uni-
dades da Federação entre os 
dias 18 e 21 de julho. O grau de 

confiança da pesquisa é de 95% 
para uma margem de erro de 
dois pontos percentuais para 
os resultados gerais.


