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DATAFOLHA Intenção de voto para presidente
Votos válidos*
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GOVERNADOR Votos válidos

Foram feitas 1.400 entrevistas em 28 e 29.set;
margem de erro de 3 pontos. TRE: 50164/2010
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Foram feitas 2.202 entrevistas em 28 e 29.set;
margem de erro de 2 pontos. TRE: 89694/2010

*Exclui brancos e nulos Fonte: pesquisa realizadanosdias 28 e29, com13.195eleitores
em480municípios;margemdeerromáx. de2pontos. Registro no TSE: 33119/2010
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Dilma interrompe quedaCaderno mostra como
os candidatos querem
manter o ciclo de
desenvolvimento do
país e os cinco
momentos cruciais das
campanhas de cada um.

aaaMERCADANTE SOBE E REDUZ VANTAGEM DE ALCKMIN, QUE TEM 54% DOS VOTOS VÁLIDOS

aaaNO RS, DISTÂNCIA ENTRE TARSO GENRO E RIVAIS DIMINUI E TORNA 1º TURNO INDEFINIDO
Moacyr Lopes Junior/Folhapress

Miguel, 9, é
morto com um
tiro dentro da
sala de aula

A candidata do PTàPresi-
dência, Dilma Rousseff, es-
tancou a tendência de perda
de votos dosúltimos 20 dias
emantém ofavoritismo.

Segundo pesquisa nacio-
nal Datafolha feita ontem e
anteontem, Dilma oscilou
positivamente um ponto e
tem 52% em votos válidos.
José Serra (PSDB) variou um
ponto para baixo e ficou
com 31%, mesmo movimen-
to de Marina Silva (PV), que
passou de16%para15%.

Os adversários da petista
somam 48% dos votos váli-
dos; Dilma precisa obter
50% mais um para vencer já
neste domingo. Como a
margem de erro é de dois
pontos, é impossível afir-
mar com segurança que não
acontecerásegundo turno.

Cenário similar se repete
no RS, onde a vantagem de
Tarso Genro (PT) sobre os ri-
vais caiu e ele tem 52% dos
votos válidos; na pesquisa
gaúcha, porém, a margem
deerro é detrês pontos.

Em SP, a vantagem de Ge-
raldo Alckmin sobre Aloizio
Mercadante diminuiu seis
pontos: o petista subiu para
29% e o tucano recuou para
54%, mas ainda venceria no
primeiro turno se a eleição
fosse hoje. Eleições 2010

Um garoto de nove anos,
Miguel Cestari Ricci dos
Santos, morreu depois de
ser baleado dentro da sala
de aula na Escola Adventis-
ta, instituição particular do
Embu(GrandeSãoPaulo).

Miguel tinha sinal de pól-
vora na camiseta. A polícia
investiga a hipótese de ou-
tro aluno ter atirado. Pág. C1

Partidários
ameaçam dar
superpoderes
a Hugo Chávez

José Serra fala ao celular com o ministro do STF Gilmar Mendes em auditório onde se reuniu com entidades de servidores

Após ligação de Serra, Mendes
para julgamento de ação do PTDeputados governistas

da Assembleia Nacional da
Venezuela ameaçaram dar
“superpoderes legislativos”
ao presidente Hugo Chávez
até 5 de janeiro, quando as-
sume o novoParlamento.

Com a nova composição,
Chávez não terámaioria pa-
ra aprovar leis sobre temas
polêmicos nem vai poder le-
gislar por decreto. Pág. A8

O STF interrompeu ontem
o julgamento de recurso do
PT contra a obrigatoriedade
de apresentar dois docu-
mentosna hora de votar.

A interrupção, quando a
votação era de 7 a 0 a favor
da ação, foi provocada por
Gilmar Mendes, que pediu
mais prazo paraanálise.

Horas antes, a Folha viu
quando o candidato tucano
José Serra solicitou a asses-
sores que ligassem de SP pa-
ra o ministrodo Supremo.

A exigência dos dois do-
cumentos é apontada como
prejudicial aos petistas.

Serra e Mendes negaram
a conversa. Pág. Esp. 3

Tucano defende
revisão de idade
para servidores
se aposentarem

STF extingue
caso de Roriz e
adia debate do
Ficha Limpa

Polícia apura
se Netinho
omitiu a casa
em que mora

COTIDIANO

Paul McCartney
fará shows nos
dias 21 e 22 de
novembro em SP
Pág. C6

TURISMO

Passeio marítimo
deixa viajantes
bem perto de
baleias em SC
Págs. F1 a F11

EDITORIAIS Pág. A2

Leia “Metas sociais”, que
delineia objetivos a serem
atingidos pelo governo do
futuro presidente da Repú-
blica nas áreas da saúde e
da educação.

Em reunião com repre-
sentantes do funcionalis-
mo, José Serra (PSDB) suge-
riu a possibilidade de rever
a idade mínima para con-
cessão de aposentadoria no
serviço público,caso eleito.
“Prefiro mexer muito

mais na idade do que na re-
muneração”, disse o tucano
aos servidores. Pág. Esp. 4

O STF arquivou o recurso
de Joaquim Roriz (PSC) con-
tra a Lei da Ficha Limpa. Na
sexta, Roriz desistiu de con-
correr aogoverno do DF.

Todo o processo, inclusi-
ve decisão do TSE que bar-
rava Roriz, foi extinto. Para
voltar a debater a lei, o STF
teráde aguardar novo recur-
so de político. Pág. Esp. 7

A cinco dias da eleição,
policiais civis foram ao con-
domínio em que vive Neti-
nho de Paula (PC do B) para
fotografar a casa em que ele
mora, a pedido da Promoto-
ria Eleitoral de Barueri. Foi
aberto inquérito para apu-
rar se ele omitiu o imóvel,
avaliado em R$ 2 milhões. O
PC do B criticou. Pág. Esp. 11
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ATMOSFERA Pág. C2
Chove no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste

Lua cheia
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Veja como entrar em contato com o
serviço ao assinante, as editorias e a
ombudsman fale.folha.com.br
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