Curitiba, 04 de novembro de 2016.
Apresentamos a seguir os resultados da pesquisa de opinião pública realizada no Estado do Paraná, com
o objetivo de consulta a população sobre a situação eleitoral no Estado do Paraná.

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA PESQUISA:
O universo desta pesquisa abrange os eleitores do Estado do Paraná. Para a realização desta pesquisa
foi utilizada uma amostra de 1.418 eleitores, sendo esta estratificada segundo sexo, faixa etária, nível de
escolaridade e posição geográfica. O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas
pessoais com eleitores maiores de 16 anos em 68 municípios do Estado do Paraná entre os dias 01 e 03 de
novembro de 2016, sendo checadas simultaneamente à sua realização em 19,9% das entrevistas.
Tal amostra representativa do Estado do Paraná atinge um grau de confiança de 95,5% para uma
margem estimada de erro de 2,5% para os resultados gerais. A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no
Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/16 e é filiada à
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - ABEP desde 2003.
Para a seleção da amostra utilizou-se o método de amostragem estratificada proporcional. Conforme o
mapeamento do Estado em 10 mesorregiões homogêneas segundo o IBGE, considerou-se esta divisão
geográfica como primeira estratificação. Dentro de cada mesorregião, agruparam-se os municípios em grupos
homogêneos, procedendo-se à estratificação proporcional final da amostra.
Murilo Hidalgo Lopes de Oliveira
Diretor

SITUAÇÃO ELEITORAL PARA O
EXECUTIVO ESTADUAL

Se as eleições para Governador do Estado do Paraná fossem hoje e os candidatos
fossem esses, em quem o Sr(a) votaria?
(ESTIMULADA)

Não sabe

3,9%

Nenhum

8,4%

Alvaro Dias

36,0%

Roberto Requião

26,4%

Ratinho Júnior

21,2%

Cida Borghetti

4,0%

Se as eleições para Governador do Estado do Paraná fossem hoje e os candidatos
AGORA fossem esses, em quem o Sr(a) votaria?
(ESTIMULADA)

Não sabe

4,3%

Nenhum

11,4%

Osmar Dias

28,3%

Roberto Requião

27,0%

Ratinho Júnior

23,8%

Cida Borghetti

5,1%

Se as eleições para Governador do Estado do Paraná fossem hoje e os candidatos
AGORA fossem esses, em quem o Sr(a) votaria?
(ESTIMULADA)

Não sabe

5,4%

Nenhum

16,1%

Osmar Dias

37,7%

Ratinho Júnior

29,7%

Cida Borghetti

6,5%

Enio Verri

4,7%

