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~m complem"nlo à ampla co
bern,rd da. eleições m" nlel _ 
pais na edição Impressa e no 
.I,c_ O GLOBO preparou del~~

les ao .1'0 110 Faeebook. q"" 
começ;om "Inda com aS m"as 
"!>ero •• e le,mi,,"m depoi. da 
dlntl,,",(io dos r~,."hados. As 
tm".mlssões c"nlar.lo co", a 
presença de "'" lime d e 3 "ruis
tas. que di.culiro o nO\-o '1"0._ 
dro polllico na, cidades brasi
leira,. as projeções pala a, di._ 
pUlas de segundo lurno" os 
impaclos d ........ uhados n. ,i_ 
da doeleilor, 

,\ .valiat,;'lo do '1u"droclci'o
ral . e rá coml']cmc))1ada por 
di..,,,ssôe. sobre aS prinelp.'is 

NO FACE 
Apuração terá 
análises ao vivo 
No site, gráficos indicam dados que 
vão além da contagem de votos 

poIiticas Pllb!ica. em jogo, co
mo sa~de. IrarlSporoe e educa_ 
ção. O formalO segue a linha 
das co,[\'ersas com os II1Ier 
"a."as. que marcaram as lihi
maS três se",""., de cot>ero,,
ra. quando esl""'laliSlM de di
fer~nles segmcn'o$ eSlÍl'em", 
ao ,'i,'o no perfil do GLOBO no 
Facel>ook p.r. ",,,ar dos mai _ 
ores desafios que s ... ão coloca_ 
dos aos ,,"''OS prefeitos. 

Além de c;enliSI •• l>olillros e 
represe.u.nt .. de organi/aç6es 
n:lo_g",·ern.",enlals. e<la.:lo 
na Hedaçao professores da 
FGVlD,\PI' c da FG\' Dir~ito 
Illo, que FlI"'u 1"'=";" oom o 
,,,)tid~.io polilioo do jolllal. 

No site. a cobem,ra oomeç;o 
be", cedo. co", as principais 
informações da "olaç~o 1"'10 
IIrasil. o acolHl'"nhamenlo 
dos I"incll,ai. c."didalos nas 
capitais e grande. cidades do 
pafs. alélH da eleiç30 do Rio. 
onde um grande time de re 
I'órleres vai acompanhar Io _ 
dos os lances da ''''"Ç~O_ 

ll<lpois ,Ias 17h. o .i'" "",ne_ 
çará "dlsponlbiliü~r informa_ 
ções .ohle" apuraçAo da. ur_ 
nas. O ",lele<.> de dados do jor
nal oferecerá recortes detalha_ 
dos. como o .010 por lona el";
toml C", oi'o capitais e cidades 
d. Hcgill.o Mm.opoli'ana do 
!tio. cornO l)w'l"e de Caxias. 

Niterói e &lo Gonçalo. 
Ta",hém 113\'e.á a\'allação 

comparai;' ... do desempenho 
dos ca",1Id",OS do Hio eIH rela
ção às dispu'as anteriores. 

- O objetivo é ."ali.ar os 
resultados e contribuir para 
que <) Jeitor ICllh. uma visão 
complela do resultado das m _ 
"'S _ .fionou "edi, or de Pa 
fs. I\lan (;ripp, 

,\ 0 longo do dia. O GLOBO 
la",;,é", \'al di'ponlbillzar um 
n~mero de Wh.'sApp para re
ceber denúncias sohre qual _ 
quer lil'" de irr"!(ulariuade re
lacionada aO d ia de cleiç~". 
Você pode Cima. em conta'o 
pelo u(unem (21 }999999114 . • 


