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JAIR BOLSONARO
VENCEU em 266
cidades de SC e Carlos
Moisés liderou em
265 no segundo turno
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O segundo turno das elei-
ções em Santa Catarina
consagrou Jair Bolsonaro
(PSL) para a Presidência

da República e Carlos Moisés pa-
ra o governo do Estado. Em 266
municípios catarinenses (90,1%)
dos 295, o presidente eleito foi
o mais votado. Já o novo gover-
nador liderou a votação em 265
(89,8%). Ambos avançaram em
relação ao primeiro turno. Bolso-
naro tinha liderado em 262 cida-
des na primeira etapa, agora obte-
ve mais quatro. Já o crescimento
de Moisés foi ainda mais expres-
sivo. No primeiro round, liderou a
votação em apenas 54municípios,
mas, desta vez, obteve um resulta-
do 4,9 vezesmaior.
Ao vencer a eleição em 266 ci-

dades, Bolsonaro pintou quase
todo o mapa de Santa Catarina
no segundo turno. Rio Fortuna foi
o município com maior votação
proporcional: 89,63%. Fernando
Haddad (PT) foi o mais votado
em 29 cidades. Mas foram quatro
a menos do que no primeiro tur-
no. A maior votação foi novamen-
te em Entre Rios, no Oeste, onde
obteve 73,57%.
A maior proporção de votos vá-

lidos para governador recebida
por CarlosMoisés foi emTubarão
(86,22%). No primeiro turno, o
adversário Gelson Merisio (PSD)
tinha sido o candidato que lide-
rou a votação para governador em
mais cidades de SC. Foram 129,
num cinturão que se estendeu
desde o Extremo Oeste, passando
pela Serra e alcançado parte do
Sul. No segundo round, Merisio
venceu apenas em 30.
A melhor performance do

pessedista foi em Entre Rios
(65,91%), justamente onde o can-
didato do PT, Fernando Haddad,
também liderou a votação para
a Presidência da República.

POLÍTICA
10QUARTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2018

NOTÍCIAS

de
CAIXA
DADOS

Veja detalhes no
mapa interativo em
nsctotal.com.br/
colunistas/
caixa-de-dados

RIO FORTUNA

BOLSONARO

89,63% votos válidos
3.283 votos totais

HADDAD

10,37% votos válidos
380 votos totais

TUBARÃO

MOISÉS

86,22% votos válidos
49.984 votos totais

MERISIO

13,78% votos válidos
7.990 votos totais

ENTRE RIOS

HADDAD

73,57% votos válidos
1.564 votos totais

BOLSONARO

26,43% votos válidos
562 votos totais

ENTRE RIOS
MERISIO

65,91% votos válidos
1.274 votos totais

MOISÉS

34,09% votos válidos
659 votos totais

Moisés liderou a votação em 265 cidades; já Merisio,em 30:
Carlos Moisés (PSL): Melhor marca foi emTubarão (86,22% dos votos
válidos),domicílio eleitoral dele.Depois vêm São Ludgero (86%),no
Sul,Timbó (85,18%) e Ascurra (85,03%),ambos noVale do Itajaí.A
vitória mais apertada foi em Monte Carlo,no Meio-Oeste,com 50,41%.

Gelson Merisio (PSD): Melhor performance foi em Entre Rios (65,91%),
no Oeste,onde Fernando Haddad (PT) também liderou.Depois vêm
Passos Maia (65,90%),Planalto Alegre (62,80%) e Calmon (62,10%),
entre o Meio-Oeste e Oeste,reduto eleitoral de Merisio e do PT,apesar
do pessedista ter declarado voto em Bolsonaro.

Bolsonaro venceu em 266 cidades; já Haddad,em 29
Jair Bolsonaro (PSL): Rio Fortuna,no Sul,foi o município com maior
votação proporcional: 89,63%,seguido porTimbó (89,62%) e
Ascurra (89,38%),noVale,e em Treze de Maio (89,24%),no Sul,
que no primeiro turno havia liderado a votação proporcional ao
candidato no país,com quase 84% dos votos válidos.

Fernando Haddad (PT): Destaques foram Entre Rios (73,57% dos
votos) e Ipuaçu (67,45%),ambas no Oeste,Cerro Negro (63,78%),
Serra,Calmon (63,63%),Meio-Oeste,e Saltinho (62,71%),Oeste.

ELEIÇÃO PARA GOVERNADOR
Municípios onde os candidatos venceram e, em destaque, os que tiveram as votações mais expressivas


