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Axel lidera em Niterói
Resultado parcial indicava candidato do atual prefeito com ampla vantagem

C

onfirmando as pesquisas
que revelavam candidato do PDT liderando as
pesquisas, Axel Grael detinha
61,08% dos votos válidos até
21h30 de ontem, quando haviam sido apuradas 56,10%
das seções eleitorais. O resultado parcial indica que a eleição para prefeito da cidade da
Região Metropolitana pode
ser concluída no primeiro turno, com vitória do candidato
apoiado pelo atual prefeito,
Rodrigo Neves (PDT).
Em segundo lugar estava
Flavio Serafini (PSOL), com
10,55% dos votos válidos, seguido pelo candidato Alan Lyra
(PTC), com 9,57%.
Julinana Benicio (Novo) estava com 7,58%, seguida por
Felipe Peixoto (PSD), com
7,11%. Deuler da Rocha (PSL)
aparecia com 3,71% dos votos
válidos, seguido por Renata Es-

teves (PMB), com 0,31% e Tuninho Fares, com 0,3%.
O ritmo de apuração dos
votos acabou frustrando as
expectativas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou a divulgação do resultado
final em até cinco horas após

RENATO STOCKLER/ NA LATA

Parcial em
São Gonçalo

Diferença
para o
segundo
colocado era
de mais de 50%
as urnas serem lacradas. Este
ano, a totalização dos votos foi
centralizada nos servidores do
TSE, em Brasília, mas sistema
ficou sobrecarregado e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
acabou por assumir a tarefa.

Axel Grael liderava com 61,08% dos votos (56,10% das seções)

LLO resultado parcial da eleição para prefeito em São
Gonçalo seguia indefinida até
às 21h40 de ontem, quando
apenas 33,9% das seções eleitorais haviam sido apuradas.
O candidato Dimas Gadelha (PT), estava na liderança,
com 31,12% dos votos válidos. A disputa pelo segundo
lugar estava acirrada, apontando Dejorge Patrício (Republicanos) com 20,69%
dos votos, seguido de perto
por Capitão Nelson (Avante), com 20,30%.
Em terceiro lugar estava
Ricardo Pericar (PSL) com
12,05%, seguido pelo atual
prefeito, José Luiz Nanci (Cidadania), com 8,48%

Washington
Reis na frente
Com a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio, mas recorrendo na justiça, o candidato à
reeleição em Duque de Caxias,
Washington Reis (MDB) liderava a apuração até às 22h de
ontem, quando haviam sido
apuradas 23,08% das urnas do
município da Baixada Fluminense. Com 51,57% dos votos
válidos, o resultado parcial indicava vitória do prefeito em
primeiro turno.
LLEm segundo lugar estava Marcelo Dino (PSL), com 16,72%,
seguido por Dica (PL), com
11,95% e Andréia Zito (PP),
com 9,35%.
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