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GERAL

LLMULTIDÃO COMEMORA NAS RUAS

LLPESQUISA

Biden é eleito
presidente

Indefinição em
São Gonçalo

Democrata derrota Trump nas eleições dos EUA

M

ilhares de pessoas em
várias cidades americanas foram às ruas ontem para comemorar a vitória de
Joe Biden como presidente eleito
dos Estados Unidos. As celebrações ocorreram em Nova York,
Washington, Filadélfia e Atlanta,
entre outras cidades.
Em Nova York, as comemorações foram em vários locais,como
Times Square. Pessoas exibiam
cartazes de “Biden-Harris”, uma
menção à chapa formada por Joe
Biden e a vice-presidente eleita,
Kamala Harris. Em Washington,
era imensa a multidão que se con- Joe Biden: ‘Serei um presidente para todos os americanos’
centrou em frente à Casa Branca,
muitas delas cantando,dançando
e portando bandeiras dos EUA.
Depois que órgãos de imprensa mos pela frente será difícil,mas eu
Não houve conflitos entre eleito- americanos projetaram sua vitó- prometo a vocês: serei um presires do democrata Biden e do repu- ria contra Trump, Biden prome- dente para todos os americanos,
blicano Donald Trump, que ten- teu ser“o presidente para todos os quer tenha votado em mim ou
tava a reeleição.
americanos”.“O trabalho que te- não”, disse ele no Twitter.

Votos válidos somam apenas 39%
A maioria da população
de São Gonçalo não definiu ainda seu prefeito para
os próximos quatro anos. É
o que aponta uma pesquisa realizada entre os dias 31
de outubro e 1º de novembro, registrada no TSE em 2
de novembro sob o número
RJ-07283/2020, que consultou uma pequena amostragem de 600 eleitores de bair-

ros diferentes. A margem de
erro é de 4%.
Na intenção de voto espontânea para prefeito, 38%
dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder, enquanto outros
23% declararam voto branco ou nulo. Ou seja, os votos válidos somam apenas
39%, distribuídos entre os
nove prefeitáveis da cidade.

rapidinha...

Felipe Neto se defende
LLApós ser indiciado pela polícia por corrupção de menores,
por não colocar classificação
indicativa em vídeos antigos
do seu canal, o youtuber Felipe
Neto se defendeu nas redes sociais, afirmando que “perma-

nece absolutamente convicto
e tranquilo de que nunca praticou crime algum”e que já esperava ser alvo de fake news e
articulações de ódio quando
começou a se posicionar contra o governo Bolsonaro.

