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eLEIÇÕES

LLPROBLEMAS PELO ESTADO

LLatraso na apuração
José Cruz / Agência Brasil

Internautas
usam memes
para reclamar
Sistema de apuração de votos do
TSE ficou lento no início da noite

Em todo o estado do Rio, 563 equipamentos apresentaram problemas e precisaram de substituição

Mais de 500 urnas
foram substituídas
Mesário foi agredido por candidato a vereador

O

número de urnas eletrônicas que apresentaram
defeito e precisaram ser
substituídas chegou a 563 em
todo o estado do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada,
ontem à tarde, pelo vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador
Claudio Dell’Orto, que acrescentou que 327 urnas ficavam
em seções eleitorais na capital.
Segundo o Superior Tribunal
Eleitoral, foram substituídas
3.381 urnas em todo o país.
De acordo com a Agência Brasil, outros municípios

também tiveram equipamentos com problemas. Entre eles
estão Seropédica, Nova Iguaçu,
Mesquita e Nilópolis, na Baixada Fluminense; e Valença e
Volta Redonda, no interior do
Estado do Rio.
“É um número elevado proporcionalmente a outros momentos. E temos uma explicação para isso: tivemos um
processo de contingenciamento de urnas”, disse ele em uma
coletiva de imprensa.
“Vocês acompanharam a
dificuldade que o TSE teve de
realizar a contratação das urnas novas. As chamadas ur-

nas 2020 não ficaram prontas
a tempo, e alguns estados não
tinham urnas suficientes para
a realização do pleito. E o Rio,
então, foi obrigado a ceder algumas urnas do nosso estoque
e ficamos com algumas urnas
antigas, que apresentaram defeito e tiveram que ser substituídas”, concluiu ele.
Até às 17h30, o tribunal
também contabilizou a substituição de 3.381 urnas eletrônicas que apresentaram defeito. O número corresponde a
0,75% do contingente de 400
mil equipamentos que estão
sendo utilizados nas eleições.

Internautas resolveram usar
o bom humor para lidar com o
atraso na apuração dos votos
por conta de uma lentidão no
sistema do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). O recurso utilizado foi a criação de diversos
memes para lidar com ansiedade enquanto os nomes dos prefeitos e vereadores eleitos não
eram divulgados.
O sistema de apuração de votos apresentou lentidão no início da noite deste domingo (15)

e as apurações de São Paulo e
Rio de Janeiro chegaram a ser
paralisadas.
Segundo informou o Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo (TRE-SP), a demora na
atualização dos resultados já era
esperada. A espera se explica pela necessidade de os votos serem
centralizados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília,
onde há uma grande sobrecarga
de dados vindos dos mais de 5
mil municípios brasileiros.
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