
NOTA DE ESCLARECIMETO 

 

Na condição de advogado da coligação “A União Continua” venho a público tecer algumas 

considerações acerca da pesquisa de intenção de votos realizada pela empresa M R BORGES 

SERVICOS, na cidade de Olinda Nova – MA, registrada sob o número MA-02137/2020, no sítio 

eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. 

Caro eleitor, a todo custo a oposição tenta ludibriar sua consciência, na sanha desesperada de 

angariar votos e tentar reverter o resultado do pleito que ocorrerá amanhã (15/11/2020). A 

prova cabal disto é a recente pesquisa divulgada em sites, blogs, redes sociais etc., a qual está 

em total desacordo com a lei e com fortes indícios de irregularidades. 

Com efeito, consta na referida pesquisa falhas grosseiras, tais como quantitativo de eleitorado; 

inclusão de cidade diversa; a empresa que realizou a pesquisa foi a mesma quem contratou e 

pagou pelo serviço, e todos esses pontos retiram, por completo, sua fidedignidade e confiança.  

Curiosamente, segundo a pesquisa, os bairros Centro, Santa Clara, Curva da Mangueira, 

Esperança e Iraque passaram a pertencer à cidade de Pastos Bons – MA, que fica há mais de 500 

km do município de Olinda Nova – MA.  

Outro dado contraditório refere-se à quantidade de eleitores que votam neste município. 

Atualmente, em consonância com a estatística de eleitores disponibilizada pelo TSE1, a 

quantidade de votantes em Olinda Nova – MA é de 11.233 eleitores. Na pesquisa disponibilizada 

pela imprensa e redes sociais, a quantidade de eleitores é de 13.281. Ressalta-se que todas essas 

informações foram extraídas pelo sistema de pesquisas eleitorais do TSE – PesqEle2. 

Mas, o que causa mais estranheza em todo o processo, é que a empresa que realizou a pesquisa 

é a mesma que foi contratada e, também, a empresa pagante. Explico. A M R BORGES SERVICOS 

contratou a empresa M R BORGES SERVICOS para realizar a dita pesquisa e quem irá realizar o 

pagamento do serviço é a M R BORGES SERVICOS.  

Você confiaria? 

Não se deixe enganar pelo desespero. O eleitor de Olinda Nova – MA não merece tamanho 

desrespeito. O plano de governo da oposição foi copiado do estado do Paraná. A pesquisa não 

traduz o real eleitorado e ainda afirma que os nossos bairros pertencem a outra cidade (Pastos 

Bons – MA), e a própria empresa paga por um serviço que ela mesmo presta. 

Estamos em período eleitoral, e não em uma guerra!  

Respeito à nossa cidade. 

Atenciosamente, 

João Victor Gama Costa 

OAB/MA 17.987 

 
1 https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-zona. 
2 http://inter01.tse.jus.br/pesqele-publico/app/pesquisa/detalhar.xhtml. 
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