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Olá Nathalia,
Aqui seguem as respostas .
Nossas ponderações serão levadas em conta de que modo ? Poderia me explicar como funciona essa “tréplica “?
Obrigada!

1) A candidata se referia aos dados do município do Rio de Janeiro, uma vez que a
eleição atual é municipal. O resultado final em 2018 no cidade do Rio foi : Chico
Alencar com 12,36% do votos, com um total de 673.103, enquanto Lindbergh ficou
com 9,73% - 529.791 votos. Houve um equívoco quanto à colocação, mas não ao
mérito do argumento . Na realidade, Chico Alencar ficou em quarto lugar, atrás de
Cesar Maia. No entanto, a questão que se colocava era Chico Alencar ter ficado à
frente de Lindenbergh- que se confirma verdadeiro - e a crítica quanto à prática do
voto útil - possibilidade que a candidata rebatia no campo das esquerda.
2) Fazer um comentário sobre o governo é muito diferente de se posicionar abertamente
contra esse governo. Apontar que a “agenda é anti povo e misógina” é algo pontual, não
significa, nem mesmo, que se está fazendo oposição , se está simplesmente constatando um
fato. Já a Martha afirmou em entrevista ao Globo: “Não serei eu que vou nacionalizar esse
debate porque a cidade do Rio precisa de muito mais.” Ou seja, não pretende se opor.
A resposta da candidata ficou no âmbito das candidaturas que estavam sendo suscitadas
pelas repórteres como aquelas com as quais disputamos diretamente e foram citadas. No
caso, as de Martha Rocha e Benedita. Nesse contexto, Renata Souza reafirma ser a única que
se coloca como antibolsonarista.
3) A resposta foi dada tendo por base o índice de conhecimento sobre a candidata.
Ela é conhecida por apenas 26% da população e, nesse universo, tem 8% de
rejeição. Martha Rocha é conhecida por 84%, com 7% de rejeição, portanto sobre
uma base muito maior do que a de Renata. Sobre Simonard, infelizmente, não
estava no escopo da entrevista, uma vez que toda a contextualização se dava com
base nas comparações de disputa levantada pelas entrevistadoras, que eram
claramente direcionadas a Renata em relação com Martha Rocha e Benedita.
Caso vocês não consigam, a Lupa está dando o prazo de até 19h para as assessorias de imprensa
encaminharem as respostas. Vamos atualizar no site.
Frases:
“[Nas últimas eleições] o Chico Alencar chega na frente [do candidato do PT], em 3º lugar".
Etiqueta: Falso
Em 2018, na disputa para o Senado Federal pelo Rio de Janeiro, o candidato Chico Alencar (PSOL)
ficou em quinto lugar, com 9,17%, atrás de Lindbergh Faria (PT), que teve 10,17% dos votos. A
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diferença entre ambos foi de 138 mil votos. O ex-prefeito do Rio de Janeiro César Maia (DEM) ficou em
terceiro, com 16,67% dos votos – e perdeu a eleição por pouco mais de 50 mil votos.
Os candidatos eleitos para as duas vagas foram Flávio Bolsonaro (PSL), com 31,36%, e Arolde de
Oliveira (PSD), com 17,06%.
--"Vocês podem olhar que a única candidatura que se coloca antibolsonarista é a nossa
candidatura. Outras candidaturas estão dizendo que esse não é um debate para ser feito
agora".
Etiqueta: Falso
Outras candidaturas à prefeitura do Rio se colocam publicamente como “antibolsonaristas”, inclusive
em seu plano de governo, No programa registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo candidato
Henrique Simonard (PCO), por exemplo, consta que "a palavra de ordem central da luta contra o golpe
neste momento é precisamente o fora Bolsonaro".
Além disso, em um documento disponibilizado pela assessoria do candidato Cyro Garcia (PSTU), cujo
plano de governo não está disponível no site do TSE, é apresentado um texto intitulado "Fora, Witzel e
Crivella! Fora, Bolsonaro e Mourão!". Já Benedita da Silva (PT) diz que o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) tem uma “agenda anti povo e misógina”.
--"A nossa candidatura é a que tem menos rejeição"
Etiqueta: Exagerado
As últimas pesquisas de intenção de voto mostram que a rejeição de Renata está no mesmo patamar
de rejeição que outros sete candidatos. Divulgado no dia 23 de outubro, uma pesquisa do Datafolha
mostrou que Renata tem apenas 8% de rejeição. Dois candidatos aparecem empatados tecnicamente
nesse quesito, mas com um percentual menor: Martha Rocha (PDT) e Simonard, ambos com 7%.
Suêd Haidar (PMB) e Glória Heloiza (PSC) estão empatadas com Renata, com 8% de rejeição. Paulo
Messina (MDB), com 10%, Bandeira de Mello (Rede) e Fred Luz (Novo), ambos com 9%, também
estão empatados tecnicamente, embora apresentem um percentual maior. A margem de erro da
pesquisa do Datafolha é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento citado foi
realizado nos dias 20 e 21 de outubro deste ano e contou com a participação de 1.008 entrevistas
presenciais.
Obrigada desde já pela atenção.
Abraços,
Nathália Afonso
Repórter
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