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Resultados das eleições foram tema de debate no Facebook do GLOBO
Clique aqui para ver a notícia no site

Especialistas discutiram sobre as principais políticas públicas em jogo. RIO - Em complemento à ampla
cobertura das eleições municipais na edição impressa e no site, O GLOBO promoveu uma ação ao vivo
no Facebook, com a presença de um time de analistas que discutiram o novo quadro político nas cidades
a partir do ano que vem e as projeções para as disputas de segundo turno. No ultimo debate da noite,
Hostilio Ratton Neto, especialista em Engenharia de Transportes e professor da UFRJ, Ana Ligia
Medeiros, diretora do Centro de Memória e Informação da Casa de Rui Barbosa, e Claudio Gurgel,
economista e especialista em Administração Pública da UFF conversaram sob a mediação de Roberto
Maltchik. Mais cedo, Silvia Ramos, professora de Psicologia Jurídica do Ibmec, e Luciana Veiga,
professora de Ciência Política da UniRio debateram segurança e os resultados já consolidados. Com
aproximadamente 75% das urnas cariocas apuradas, José Marcelo Zacchi, coordenador-geral da Casa
Fluminense, e Marco Aurelio Ruediger, diretor de Análise de Políticas Públicas da FGV conversaram
sobre o significado dos números, que já apontavam claramente um segundo turno entre Marcelo Crivella e
Marcelo Freixo. O primeiro vídeo ao vivo foi ao ar às 17h25, pouco depois de as urnas serem abertas e
começarem a aparecer os primeiros números. Roberto Maltchik mediou o debate com Alan Gripp, editor
de País, Michael Mollahem, cientista político, e Marco Aurelio Ruediger, diretor de Análise de Políticas
Públicas da FGV. O formato seguiu 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. Durante todo o
domingo, o site do GLOBO disponibilizou informações que avançaram sobre os números das urnas. O
núcleo de dados trouxe 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. —
Queremos levar a melhor informação durante a eleição e muita análise depois que as urnas fecharem —
afirmou o editor de País, Alan Gripp. Viu alguma irregularidade na campanha? Fotografou? Fez um vídeo?
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