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PESQUISA SETA/BLOG DO BG: FÁTIMA LIDERA COM 33%, CARLOS 

EDURADO TEM 22,6%; E STYVENSON APARECE COM 13,7% 

O Blog do BG divulgou mais uma pesquisa sobre a preferência do eleitorado potiguar para 

governo do Estado, presidência da República, senador, deputado federal, e deputado estadual. 

A pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (15), ainda quis saber como os norte-rio-grandenses 

avaliam as atuações da governadora Fátima Bezerra (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (sem 

partido); e também as candidaturas com maior rejeição. O Instituto Seta foi o responsável pela 

avaliação e ouviu os eleitores entre os dias 9 e 11 de novembro. Foram 1.500 entrevistados de 

todas as regiões do Rio Grande do Norte. O intervalo de confiança é de 95% com margem de 

erro de 2,9% para mais ou para menos. 

 

Em um primeiro cenário, buscou-se saber da intenção de votos para o Governo do Estado, 

sendo feita de forma estimulada, que é aquela em que o eleitor tem acesso a uma lista com 

nomes de possíveis candidatos. A atual governadora Fátima Bezerra lidera com 33% das 

intenções de voto. Ela é seguida por Carlos Eduardo Alves (PDT) com 22,6% e por Styvenson 

Valentim (Podemos) com 13,7%. O deputado federal Benes Leocádio foi citado por 4,5% dos 

eleitores. E o recém-lançado Breno Queiroga (Solidariedade), foi lembrado por apenas 

0,5% dos entrevistados. Indecisos corresponderam a 11%. Brancos e nulos somaram 14,7%. 

 

GOVERNO DO ESTADO ESTIMULADA SEM CARLOS EDURADO E COM 

ÁLVARO DIAS 
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Ainda dentro da pesquisa estimulada para Governo do Estado, foi feito um segundo 

cenário com prefeito de Natal Álvaro Dias (PSDB) no lugar de Carlos Eduardo Alves. 

Nesse cenário, Fátima Bezerra tem 33% contra 17,5% de Álvaro Dias. Styvenson 

Valentim aparece logo atrás em terceiro com 15,6%, empatado tecnicamente com 

prefeito natalense. Benes Leocádio aparece com 5,1% da intenção de voto do eleitorado. 

E Breno Queiroga ganha 0,2 pontos e passa a pontuar 0,7% na preferência dos 

entrevistados. Indecisos 13,4%; e brancos e nulos 14,7%.  

Percebe-se aí que a diferença pró Fátima Bezerra em relação ao cenário com Carlos 

Eduardo aumenta. Sem a presença do pedetista e com o tucano na jogada, a petista abre 

uma vantagem 15,5 pontos percentuais. Com Carlos Eduardo a vantagem pró Fátima cai 

para 10,4 pontos percentuais. Lembrando, que por muitas vezes, o tucano Álvaro Dias 

afirmou que não teria a intenção de disputar o governo do Estado.  

GOVERNO DO ESTADO ESPONTÂNEA 

 

Quando o cenário é feito de forma espontânea, que é aquela em que o eleitor fala o 

primeiro nome que lhe vem à cabeça, sem acesso a nomes dos pré-candidatos, Fátima 

Bezerra lidera com 21,5% das intenções de voto contra 11,3% de Carlos Eduardo Alves. 

Em terceiro aparece o senador Styvenson Valentim com 6,6%. Benes Leocádio vem 

com 1,7% da intenção de voto dos eleitores norte-rio-grandenses. O prefeito de Natal 

Álvaro Dias pontua com 0,7%. Robinson Faria (PSD) tem 0,2%. E os demais nomes 

(Garibaldi; Zenaide; Fabio Faria; Cel. Azevedo; Allyson Bezerra; Rosalba; Breno 

Queiroga; e Rogério Marinho) aprecem com 0,1% da preferência do eleitorado. Os 

indecisos corresponderam a 46%. Brancos e nulos somaram 11,4%. 

 

GOVERNO DO ESTADO: SEGUNDO TURNO 

A pesquisa do instituto Seta também simulou cenários de segundo turno para Governo 

do Estado entre os principais nomes postos para a disputa do próximo ano e, em todos 

avaliados, se as eleições fossem hoje, a governadora Fátima Bezerra venceria e se 

reelegeria. 
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GOVERNO DO ESTADO REJEIÇÃO 

 

Ainda dentro dos levantamentos para governador nas eleições do próximo ano, o instituto Seta 

quis saber da população potiguar a rejeição dos pré-candidatos, que nada mais é aquele nome 

em que o eleitor não vota de maneira alguma. A governadora Fátima Bezerra aparece com 

33,6%. O segundo mais rejeitado é o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, com 11,8% 

de rejeição. Seguido por Styvenson Valentim (6,9%) e Benes Leocádio (5,3%). Breno 

Queiroga é rejeitado por 2,8% do eleitorado. Não souberam responder 16,6%.  

INTENÇÃO DE VOTO SENADOR 

 

A intenção de voto do eleitor potiguar para o Senado Federal se comportou da seguinte 

forma no cenário estimulado, que quando se tem acesso a uma lista em forma de rodízio 

com todos os nomes dos pré-candidatos: o ex-ministro e ex-senador Garibaldi Alves 

Filho lidera com a preferência de 17,9% dos eleitores. Ele é seguido pelos ministros: 

Fábio Faria com 9,6%; e Rogério Marinho com 8,7%. O atual ocupante da cadeira de 

senador Jean Paul Prates aparece apenas em quarto com 6,9% das intenções de voto. A 

frente apenas do empresário Haroldo Azevedo, se levada em consideração a margem de 

erro como ponto de referência. Robério Paulino foi citado por 3,1% dos entrevistados. 

Bancos e nulos somaram 31,1%; e não souberam dizer 18,5%. Lembrando que nas 

Eleições Gerais de 2022 para o Senado Federal, apenas, uma vaga estará disponível.  
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SENADOR ESTIMULADA EM CENÁRIO SEM ROGÉRIO MARINHO 

 

No cenário sem Rogério Marinho, Garibaldi Alves Filho tem 18,4% das intenções de 

voto e Fábio Faria tem 14,8%. O atual ocupante da cadeira, Jean Paul Prates aparece em 

terceiro com 7,2%. Seguido por: Haroldo Azevedo (4,3%) e Robério Paulino (3,5%). 

Brancos e nulos se mantiveram em 31.1%. Não souberam opinar 20,7%.  

SENADOR ESTIMULADA EM CENÁRIO SEM FÁBIO FARIA 

 

No cenário sem Fábio Faria, Garibaldi Alves Filho cresce e atinge 20% das intenções de 

voto e Rogério Marinho pontua 10,6% O atual ocupante da cadeira, Jean Paul Prates 

aparece em terceiro com 7,2%. Seguido por: Haroldo Azevedo (4,3%) e Robério 

Paulino (3,5%). Brancos e nulos somam 30,3% e não sabem 24,1%.  

SENADOR ESPONTÂNEA 
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A pesquisa do instituto Seta quis saber do eleitor potiguar a intenção de voto para o 

Senado Federal. Nesse quesito, foram levantados números espontâneos e estimulados. 

No cenário espontâneo, em que o eleitor fala o primeiro nome que lhe vem à cabeça, o 

ministro Fábio Faria (Comunicações) lidera com a preferência de 7,3% dos eleitores. 

Ele é seguido pelo ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves com 6,2%. Empatados 

em terceiro com 4% aparecem a ex-governadora Rosalba e o ministro Rogério Marinho 

(Desenvolvimento Regional). Eles são seguidos por Garibaldi Alves Filho e Jean Paul 

Prates, cada um com 3,3%. Os demais citados não atingiram a margem de erro. Nulos e 

brancos somam 9,3%. E chama a atenção o total de eleitores do Rio Grande do Norte 

que não souberam responder qual sua preferência para o Senado Federal nas Eleições de 

2022: 56,8% 

REJEIÇÃO SENADOR 

 

O Instituto Seta quis saber da população potiguar a rejeição dos pré-candidatos ao 

Senado Federal, que nada mais é aquele nome em que o eleitor não vota de maneira 

alguma. Nesse quesito negativo, Garibaldi Alves Filho aparece em primeiro com 14,4%, 

empatado tecnicamente com Rogério Marinho com 12,9%. Eles são seguidos por Fábio 

Faria (8,7%), Jean Paul Prates (6,9%) e Robério Paulino (4,1%). Não souberam opinar: 

36,2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

DEPUTADO FEDERAL 

 

Com relação a disputa de uma cadeira para Câmara Federal, como nesse quesito vários 

são os pré-candidatos, o Instituto Seta fez o levantamento de forma espontânea, ou seja, 

o eleitor fala o primeiro nome que lhe vem à cabeça, podendo ele ser candidato ou não. 

Entre os votos válidos a petista Natália Bonavides aparece em primeiro (3,1%), Walter 

Alves (2,7%), Robinson Faria (2,3%), Rafael Motta (1,7%) e Kelps Lima (1,3%) 

completam a lista de preferência do eleitorado. General Girão aparece 1,1% das 

intenções de voto. Com 0,9% aparecem: João Maia, Benes Leocádio e Fernando 

Mineiro. Com 0,7%: Betinho Rosado, Fábio Faria e Jaime Calado. Indecisos somaram 

63,2%. Brancos e nulos 16,7%.  
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DEPUTADO FEDERAL ESTIMULADA: SEGUNDO LEVANTAMENTO COM 

15 NOMES 

 

O Seta fez um segundo levantamento estimulado com os 15 principais nomes da 

disputa. Nesse cenário, General Girão (7,2%), Robinson Faria (7%), Natalia Bonavides 

(5,5%) e Walter Alves (5%) se destacam e lideram corrida por uma das oito cadeiras 

que o Rio Grande do Norte tem na Câmara dos Deputados. 

A disputa fica mais acirrada na casa dos 3%, acima da margem de erro. Com 3,9% 

aparecem Jaime Calado e Kelps Lima. Eles são seguidos por Rafael Motta com 3,3%. 

Logo atrás, com 3,1%, estão: Betinho Rosado, João Maia e Major Brilhante. Os demais 

nomes não atingiram a margem de erro. Não souberam responder 23% e brancos e nulos 

foram 27,7%.  
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DEPUTADO ESTADUAL 

 

Para uma vaga na Assembleia Legislativa, ou seja, em quem o eleitoral potiguar vota 

para deputado estadual, a pesquisa foi feita de forma espontânea, o eleitor fala o 
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primeiro nome que lhe vem à cabeça, podendo ele ser candidato ou não. O levantamento 

ficou assim: Tomba Farias (3,3%), Nélter Queiroz (2,3%), George Soares (1,6%) e 

Terezinha Maia (1,6%) lideram a preferência do eleitorado. Ezequiel Ferreira de Souza 

e Albert Dickson aparecem logo atrás, cada um com 1,4% das intenções de voto. 

Getúlio Rego vem em seguida com 0,9%. Com 0,8%: Gustavo Carvalho e Isolda 

Dantas. Indecisos somaram 60,2%. Brancos e nulos 18,1%. 

 

PRESIDENTE ESTUMULADA  

 

Entre os eleitores potiguares, o ex-presidente Lula (PT) leva vantagem sobre o 

presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com a pesquisa do instituto Seta, 

divulgada pelo Blog do BG, o petista tem 44,9% das intenções de voto contra 25,6% do 

atual chefe do Poder Executivo. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, com 

poucos dias de pré-campanha já aparece em terceiro com 5,5% das intenções de voto. 

Os indecisos corresponderam a 11,8%. Brancos e nulos somaram 8,7%. 

PRESIDENTE / REJEIÇÃO 

 

O instituto Seta quis saber da população potiguar a rejeição dos pré-candidatos, que 

nada mais é aquele nome em que o eleitor não vota de maneira alguma. Nesse quesito 

negativo, o presidente Jair Bolsonaro pontuou 43,5% contra 19,5% do ex-presidente 

Lula. O pré-candidato Ciro Gomes ainda foi rejeitado por 6,5% dos eleitores potiguares. 

O ex-juiz Sérgio Moro ainda atingiu a rejeição de 3%, acima da margem de erro. 
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AVALIAÇÃO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO 

 

O Instituto Seta também quis saber do povo potiguar qual a avaliação deles sobre a 

administração federal. A desaprovação do governo Jair Bolsonaro atingiu 64,4%. Já a 

aprovação foi de 30,9%. Outros 4,7% não souberam ou não opinaram. 

 

AVALIAÇÃO DA GOVERNADORA FÁTIMA BEZERRA 

 

O Instituto Seta ouviu a população potiguar para saber sobre a avaliação da 

administração de Fátima Bezerra. O cenário foi o seguinte: 44% aprovam e 41% 

desaprovam. Outros 15% não souberam ou não opinaram. 


