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ELEIÇÃO

LLURNAS FECHADAS ÀS 17H

LLDATAFOLHA E IBOPE
Divulgação / TRE-RJ

Pesquisas dão
2º turno no Rio
Veja as sondagens de votos válidos

Claudio Brandão, presidente do TRE-RJ, durante o sorteio das urnas que vão passar por auditoria

Resultado sairá
em cinco horas
Totalização dos votos será concentrada no TSE

O

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estima que
em até no máximo cinco horas do fechamento das
urnas, às 17 horas, os resultados das eleições de 2020 serão
entregues. A previsão foi confirmada ontem pelo vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin, que participou da
cerimônia de verificação de
assinaturas do sistema de totalização dos votos.
Segundo o TSE, os boletins
de urna começarão a ser emitidos já a partir das 17 horas. Os
locais de votação serão abertos
às 7 horas em mais de 5 mil
municípios em todo país.
Este ano, as eleições vão
contar com uma novidade
na totalização dos votos, que
será concentrada no datacenter do TSE. Antes, o processamento era feito nesses siste-

mas dos Tribunais Regionais
Eleitorais (TREs).”Isso tem
várias vantagens, como na
questão da economicidade,
segurança, gerenciamento, e
na agilidade”, afirmou neste
sábado o secretário de Tecnologia da Informação do TSE,
Giuseppe Janino.
A mudança marca um processo de evolução do sistema,
segundo Janino. Ele lembrou
que antes de a totalização
ocorrer nos datacenters dos
TREs, o processo ocorreria no
âmbito dos cartórios eleitorais. “Temos hoje 2.600 cartórios, então foram reduzidos de 2.600 pontos para 27. E
agora estamos reunindo num
único ponto”.
Esse sistema foi confirmado como “íntegro e apto” pelo
TSE em verificação neste sábado, afirmou Fachin.

Urnas para
auditoria
O Tribunal Regional Eleitoral do
Rio (TRE-RJ) sorteou ontem as
15 urnas que vão passar por uma
auditoria nas eleições de hoje. São
elas:Zona 128,seção 190 (Caxias);
Zona 103,seção 33 (Caxias); Zona
17, seção 103(Leblon); Zona 150,
seção 66 (Mesquita); Zona 211,seção 171 (São Conrado); Zona 196,
seção 137 (São José doVale do Rio
Preto); Zona 65,seção 213 (Petrópolis); Zona 75, seção 280 (Campos); Zona 170, seção 360 (Grajaú); Zona 123,seção 66 (Achieta);
Zona 176, seção 11 (Jardim América); Zona 147, seção 146 (Angra dos Reis); Zona 126,seção 327
(Duque); Zona 192,seção 27 (Ilha
do Governador) e Zona 119,seção
222 (Alto da Boa Vista).
LL

Pesquisa Datafolha divulgada ontem aponta que Eduardo Paes (DEM) possui 40%
das intenções de votos para a
Prefeitura do Rio de Janeiro
nas eleições 2020. Os números mostram Eduardo Paes
(DEM) com 40 %; Marcelo
Crivella (Republicanos) 18%;
Martha Rocha (PDT) 13%; Benedita da Silva (PT) 10%; Luiz
Lima (PSL) 6%; Renata Souza (PSOL) 5%; Paulo Messina
(MDB) 3%; Bandeira de Melo (Rede) 2%; Clarissa Garotinho (Pros) 1%; Glória Heloiza
(PSC) 1%; Cyro Garcia (PSTU) e Suêd Haidar (PMB) não
atingiram 1%; e Henrique Simonard (PCO) não foi citado.

Pesquisa Ibope também
divulgada ontem aponta que
Paes lidera com 41% das intenções dos votos válidos, seguido de Crivella, com 16%. A
margem de erro é de três pontos percentuais. Atrás de Paes e
Crivella estão Benedita da Silva
13%; Martha Rocha 11%; Luiz
Lima 7%; Bandeira de Mello
3%; Renata Souza 3%; Paulo
Messina 3%; Fred Luz 2%; e
Clarissa Garotinho 1%. Cyro
Garcia, Glória Heloiza, Henrique Simonard e Suêd Haidar
não pontuaram.
O percentual de votos válidos é a proporção de votos do
candidato sobre o total, excluídos brancos, nulos e indecisos.
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