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ELEIÇÕES
LLEM NITERÓI

LLNO DIA 29
Fotos de divulgação

Primeira
travesti
vereadora
Ativista do Psol,
Benny Briolly
obteve 4.367 votos

P

Dr. João, do DEM, e Leo Vieira, do PSC, buscam votos de meritienses para a segunda parte da disputa eleitoral na Baixada Fluminense

Só em São João de Meriti
Cidade é a única da Baixada onde os eleitores voltarão às urnas

D

os 13 municípios da
Baixada Fluminense,
em apenas um a disputa pela cadeira de prefeito será definida em segundo
turno. Em São João de Meriti,
a população voltará às urnas
no próximo dia 29 para decidir entre o atual prefeito e
candidato à reeleição Dr.João
Ferreira (DEM) e Leo Vieira
(PSC).
No primeiro turno, Dr.
João ficou com 32,27% dos
votos ou 71.730, enquanto
Leo Vieira teve 43.499 votos,
ou 19,57%. Os dois candi-

datos passaram o dia de ontem em companhia de correlegionários e familiares. Em
suas redes sociais, Léo Vieira
agradeceu os votos. “Queremos agradecer a você que nos
confiou o voto nesse primeiro turno e acredita em nossos projetos e em nosso sentimento pela cidade”.
Em nota, Dr. João se disse
“preparado para o segundo
turno” e que vai “continuar
insistindo em uma campanha limpa e propositiva. Quero fazer ainda muito mais por
Meriti”.

OS RESULTADOS NA BAIXADA
São João de Meriti
LLDr. João (DEM) - 32,27%
LLLéo Vieira (PSC) - 43.499
LLBelford Roxo
LLWaguinho (MDB) - 80,40%
LLDuque de Caxias (SUB JUDICE)
LLWashington Reis (MDB) - 52,55%
LLNova Iguaçu
LLRogério Lisboa (PP) - 62,10%
LLNilópolis
LLAbraãozinho (PL) - 48,97%
LLMesquita
LLJorge Miranda (PL) - 78,63%
LL

Japeri
LLDra Fernanda Ontiveros (PDT) - 38,31%
LLSeropédica
LLProfessor Lucas (PSC) - 66,01%
LLQueimados
LLGlauco Kaizer (Solidariedade) - 28,83%
LLItaguaí
LLDr. Rubão (Pode) - 17,72%
LLMagé (SUB JUDICE)
LLRenato Cozzolino (PP) - 27,13%
LLGuapimirim Marina (PMB) - 48,71%
LLParacambi
LLLucimar do Dr. Flávio (PL) - 52,23%
LL

Candidaturas de sete prefeitos eleitos no Rio estão sub judice
LLSete candidatos a prefeito em
municípios do Rio venceram
o primeiro turno das eleições,
mas ainda não foram declarados eleitos porque suas candidaturas estão sub judice,
aguardando decisão na Justiça
Eleitoral. Terão, portanto, que

esperar decisões do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) para
conhecer seus novos prefeitos.
Um deles é Duque de Caxias,
na região metropolitana do Rio,
onde Washington Reis (MDB)
ficou em primeiro lugar. Outros
vencedores do primeiro turno

que ainda não podem se considerar eleitos são Christiane
Cordeiro, do PP (Carapebus);
Renato Cozzolino, do PP (Magé); Dayse Onofre, do PL (Paraíba do Sul); Jaime Figueiredo,
do PROS (Silva Jardim); Dr. Silvestre, do PP (Varre-Sai); e Neto,

do DEM (Volta Redonda).
Em Campos dos Goytacazes, haverá segundo turno, mas
um dos candidatos também está
sub judice: Wladimir Garotinho
(PSD). Se ele tiver candidatura
aprovada pela Justiça concorrerá com Caio Vianna (PDT).

ela primeira vez na história
política da cidade, Niterói,
na Região Metropolitana
do Rio, elegeu para o cargo do
legislativo municipal uma travesti. Benny Briolly, do Psol, foi
a quinta vereadora mais votada,
obtendo 4.367 votos.
Nas redes sociais,a deputada federal Talíria Petrone Soares (Psol)
parabenizou a colega de partido.
“Muito feliz com a eleição da querida @BBriolly. Primeira mulher
negra e trans a ocupar a Câmara
de Niterói. Puro orgulho e puro
amor! Benny é amor e raça!”, postou em sua pagina do twitter.

‘Puro
orgulho e
puro amor!
Benny é amor
e raça!’
Benny Briolly, de 28 anos, é
do bairro Fonseca, na Zona Norte de Niterói. Ele votou no bairro,
acompanhada de uma amigo.
Em outubro, esteve na delegacia de Niterói e registrou ocorrência após ser ameaçada de morte e
sofrer ataques de ódio pela internet. A ativista esteve presente na
manifestação ‘Vidas Negras Importam’. Benny também participou do protesto de 2018, que
ocorreu em razão da morte da vereadora Marielle Franco, assassinada em março daquele ano.Suas
propostas de campanha são direcionadas para a defesa pelos direitos da comunidade LGBTQI+,das
mulheres e da população negra.

