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Apuração terá análise ao vivo no Facebook do GLOBO
Clique aqui para ver a notícia no site

No site, gráficos indicam dados que vão além da contagem de votos. Em complemento à ampla cobertura
das eleições municipais na edição impressa e no site, O GLOBO preparou uma ação ao vivo no
Facebook, que começa ainda com as urnas abertas e termina depois da divulgação dos resultados, com
a presença de um time de analistas que discutirá o novo quadro político nas cidades a partir do ano que
vem e as projeções para as disputas de segundo turno. A avaliação do quadro eleitoral será
complementada por discussões sobre as principais políticas públicas em jogo, como saúde, transporte e
educação. O formato segue a linha das conversas com os internautas, que marcaram as últimas três
semanas de cobertura, quando especialistas de diferentes segmentos estiveram ao vivo no Face do
GLOBO para tratar dos maiores desafios que serão colocados ao novo prefeito do Rio. Além de
cientistas políticos e representantes de organizações não-governamentais, estarão na redação
professores da FGV/DAPP e da FGV Direito Rio, que já têm longa parceria com o noticiário político do
jornal. No site, a cobertura começa bem cedo, com as principais informações da votação pelo Brasil, com
o acompanhamento dos principais candidatos em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre,
Fortaleza e Recife, além da eleição do Rio, onde o time de reportagem vai acompanhar todos os lances
do dia de votação. Depois das 17 horas, o site começará a disponibilizar informações que avançam sobre
os números das urnas. O núcleo de dados deve oferecer recortes detalhados, como o voto por zona
eleitoral em oito capitais ou cidades da Região Metropolitana do Rio, como Duque de Caxias, Niterói e
São Gonçalo, além do Rio. Também haverá avaliação comparativa do desempenho dos candidatos do Rio
em relação à disputa de 2012. — Queremos levar a melhor informação durante a eleição e muita análise
depois que as urnas fecharem — afirmou o editor de País, Alan Gripp. Ao longo de todo o dia, O GLOBO
também vai disponibilizar o número de Whatsapp para receber denúncias sobre qualquer tipo de
irregularidade relacionada ao dia de eleição. Você pode entrar em contato pelo número (21) 999999114.
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