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As	eleições	e	os	Evangélicos	no	Rio	de	Janeiro	-------------------------------p.9	

	

As	eleições	na	Capital	----------------------	--------------------------------------	p.14	
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EDITORIAL: O resultado das eleições e um balanço do 
NUDEB   
POR PEDRO LIMA (DCP/IFCS) E JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ  

	

Finalmente	apresentamos	a	última	edição	do	Bole-

tim	do	NUDEB	em	2020.	Neste	mês	de	novembro,	Uinaliza-

mos	 o	 monitoramento	 das	 eleições	 municipais,	 acompa-

nhando	os	resultados	do	primeiro	e	do	segundo	turno	em	

todas	as	capitais	do	paı́s,	em	diversos	municı́pios	do	Estado	

do	Rio	de	Janeiro	e	ainda	em	diversas	temáticas	especiais.		

O	quadro	Uinal	já	é	amplamente	conhecido.	De	nossa	

parte,	ressaltamos	a	satisfação	com	o	esforço	de	pesquisa	

das	e	dos	estudantes	e	nossa	dimensão	analı́tica	de	traba-

lhar	com	hipóteses	que	orientaram	o	olhar	sobre	o	pleito.		

A	 primeira	 dessas	 hipóteses	 é	 que	 as	 eleições	 de	

2020	são	mais	um	momento	da	crise	da	democracia	brasi-

leira.	O	ı́ndice	recorde	de	abstenções	é	talvez	o	principal	in-

dicador	que	conUirme	isso.	Mas	há	também	uma	dimensão	

qualitativa,	de	crescimento	da	extrema-direita	autoritária,	

sobretudo	no	segundo	turno.		

A	segunda	hipótese	versava	sobre	o	fortalecimento	

da	direita	 liberal	e	da	direita	bolsonarista.	Desta	 forma,	o	

ano	de	2020	repetirá	o	que	ocorre	desde	2016:	avanço	de	

um	bloco	de	poder	neoliberal	e	autoritário	contra	a	Consti-

tuição	de	1988,	agora	buscando	usar	o	resultado	das	urnas	

para	se	legitimar.		

Por	Uim,	a	terceira	hipótese	que	trabalhamos	foi	so-

bre	as	esquerdas,	que	saı́ram	derrotadas	e	fragmentadas	do	

pleito.	Não	obstante,	 é	 preciso	valorizar	o	 surgimento	de	
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novas	lideranças	no	legislativo	e	também	na	disputa	do	exe-

cutivo.	O	texto	geral	busca	sintetizar	essas	hipóteses.	

Já	no	mês	passado	(outubro)	reorganizamos	o	bole-

tim,	dividindo-o	em	três	grandes	eixos:	um	primeiro	temá-

tico,	um	segundo	com	as	capitais	e	o	terceiro	com	o	Rio	de	

Janeiro.	

Assim,	o	Boletim	Temático	tem	os	seguintes	textos:	

candidaturas	 coletivas	 (1);	 candidaturas	 evangélicas	 (2);	

candidaturas	 das	 forças	 de	 segurança	 (3);	 renovação	 das	

esquerdas	no	legislativo	(4).			

Já	 o	Boletim	Capitais	 se	 divide	 em:	Região	Norte	

(1);	Região	Nordeste	(2);	Região	Centro-Oeste	(3);	Região	

Sul	(4);	Belo	Horizonte	e	Vitória	(5);	São	Paulo	(6).		

Por	 Uim,	o	Boletim	Rio	de	Janeiro	contém	as	pes-

quisas	sobre:	candidaturas	evangélicas	no	Estado	(1);	Rio	

de	Janeiro	(2);	Campos/Macaé/Rio	das	Ostras	(3);	Baixada	

Fluminense	(4);	Região	dos	Lagos	(5);	Niterói/São	Gonçalo	

e	Maricá	(6);	Região	Serrana	(7).		

Fechamos	esse	difı́cil	ano	celebrando	a	força	da	uni-

versidade	pública.	De	modo	voluntário,	o	NUDEB	publicou	

nove	boletins	de	março	a	novembro	envolvendo	40	pesqui-

sadores	de	graduação	(nas	mais	diferentes	fases	da	forma-

ção)	e	mestrado.		

O	resultado	coletivo	está	consolidado	nesses	noves	

boletins,	nas	apresentações	que	 faremos	nas	 Jornadas	de	

Iniciação	Cientı́Uica	da	UFRJ,	na	expressão	pública	do	NU-

DEB	na	mı́dia	e	em	debates	e	palestras	e	nas	pesquisas	que	

seguirão	ao	longo	dos	próximos	anos.		
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Democracia em quarentena: as eleições de 2020 e o Brasil 
da pandemia  
POR JOSUÉ MEDEIROS (DCP/UFRJ E PPGCS/UFRRJ  

	

As	eleições	municipais	de	2020	chegaram	ao	Uim	e	o	

mapa	de	vitoriosos	e	derrotados	já	é	amplamente	divulgado	

pela	grande	mı́dia:	são	vitoriosos	os	partidos	da	direita	tra-

dicional	–	apresentados	como	moderados	e	centro	–	e	saem	

derrotados	os	extremos,	à	direita	e	à	esquerda.		

O	monitoramento	 eleitoral	 do	 NUDEB	 vem,	 desde	

agosto,	questionando	esse	diagnóstico.	Já	na	pré-campanha	

o	 favoritismo	da	direita	 tradicional	 alimentou	conclusões	

apressadas	sobre	o	reestabelecimento	do	sistema	polı́tico	a	

partir	de	agremiações	como	DEM	e	PSDB,	entre	outras.		

Nosso	questionamento	se	divide	em	três	dimensões,	

uma	relativa	à	extrema-direita;	outra	à	direita	tradicional;	

e,	por	Uim,	as	esquerdas.		

	

	 	 Bolsonarismo	derrotado?	

	

A	 primeira	 tarefa	 pós	 eleições	 é	 entender	 a	 gravi-

dade	do	quadro	para	além	das	tabelas	que	mostram	quan-

tos	prefeitos	cada	partido	teve.	Dois	exemplos	ilustrativos.		

Primeiro,	Vitória.	A	capital	do	Espirito	Santo	será	go-

vernada	pelo	Delegado	Pazolini,	do	Republicanos.	Trata-se	

de	um	quadro	bolsonarista	que,	durante	a	pandemia,	inva-

diu	hospitais	a	mando	do	presidente	com	o	objetivo	de	pro-

var	que	havia	exagero	sobre	o	alcance	da	Covid-19.	Além	

disso,	esteve	 junto	com	a	ministra	Damares	no	criminoso	
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esquema	que	tentou	impedir	o	aborto	em	uma	menina	es-

tuprada.	Pazolini	foi	eleito	com	relativa	facilidade,	conquis-

tando	59%	dos	votos	contra	o	ex-prefeito	João	Coser,	do	PT.		

Segundo,	Fortaleza:	A	 capital	 cearense	 será	 gover-

nada	pelo	trabalhista	Sarto	Nogueira.	Já	no	primeiro	turno,	

o	candidato	do	PDT	contava	com	o	apoio	de	Ciro	Gomes	e	

do	prefeito	Roberto	Cláudio.	No	segundo	turno,	Sarto	en-

frentou	o	capitão	Wagner	do	PROS,	conhecida	liderança	da	

extrema-direita	cearense	que	liderou	o	motim	policial	con-

tra	o	governador	no	começo	de	2020.			

Diante	 deste	 quadro,	 formou-se	 uma	 amplı́ssima	

frente	 a	 favor	 do	 pedetista,	 abarcando	 do	 PSOL	 ao	 DEM,	

passando	 pelo	 PT	 e	 PSDB.	 Apesar	 de	 tamanha	 unidade,	

Sarto	venceu	o	pleito	por	apenas	40	mil	votos,	totalizando	

51%	contra	49%	do	bolsonarista.		

Podemos	enumerar	outros	exemplos.	Em	São	Gon-

çalo,	segundo	maior	colégio	eleitoral	 Uluminense,	o	bolso-

narismo	conseguiu	eleger	um	delegado	citado	na	CPI	das	

Milı́cias.	E	mais,	a	tônica	do	segundo	turno	de	2020	foi	exa-

tamente	a	mesma	daquela	que	vivenciamos	na	reta	Uinal	do	

primeiro	turno	de	2018	e	no	segundo	turno	da	eleição	que	

terminou	com	a	vitória	de	Bolsonaro:	trata-se	de	uma	mo-

bilização	de	reta	Uinal	da	extrema	direita	com	uso	das	redes	

sociais,	fake	news	e	demonização	do	inimigo	(petista,	comu-

nista,	abortista)	cujo	resultado	Uinal	 é	um	crescimento	do	

bolsonarismo	que	as	pesquisas	não	captam,	embora	esteja	

longe	de	ser	um	movimento	silencioso	ou	envergonhado.		

	Mesmo	 “Numericamente”	 derrotado,	 Bolsonaro	

pautou	a	eleição	do	inicio	ao	Uim.	Da	agenda	ao	modo	de	an-

gariar	votos.	Nesse	sentido,	o	presidente	foi	bastante	vito-

rioso.	Nossa	democracia	segue	em	quarentena.	
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Direita	tradicional	vitoriosa?	

	

A	direita	 tradicional	sai	mais	 forte	dessas	eleições.	

MDB,	DEM,	PSD,	PP,	PSDB	controlarão	a	maioria	das	prefei-

turas	nos	próximos	quatro	anos.		

Contudo,	a	história	mostra	que	a	relação	entre	vitó-

ria	quantitativa	no	pleito	municipal	e	bom	desempenho	na	

eleição	nacional	não	é	automática.	Essa	ressalva	se	faz	ne-

cessária	porque	tanto	no	mundo	polı́tico	quanto	nas	análi-

ses	da	grande	mı́dia	o	diagnóstico	é	que	esse	campo	pavi-

mentou	 seu	 caminho	 para	 conquistar	 a	 presidência	 em	

2022.	Comparando	a	dinâmica	entre	o	pleito	nas	cidades	e	

a	eleição	nacional	conclui-se	que	a	vitória	em	um	não	ne-

cessariamente	conduz	ao	êxito	na	outra.		

Em	1989,	os	partidos	da	direita	tradicional	contro-

lavam	80%	das	prefeituras.	Mas	Uicaram	de	fora	do	2º	turno	

presidencial.	Collor	 tinha	0,1%	das	prefeituras	e	Lula,	em	

chapa	com	o	PSB,	tinha	1,8%	das	prefeituras.	Em	terceiro,	

Brizola.	Seu	PDT	tinha	4,5%	dos	prefeitos.	

Em	2018,	O	PSL	de	Bolsonaro	tinha	0,5%	das	prefei-

turas.	O	PT	de	Haddad	tinha	5%.	Eles	foram	para	o	2º	turno	

deixando	para	trás	todos	os	partidos	da	direita	tradicional	

que	saı́ram	vitoriosos	do	pleito	de	2016.		

"Ah,	mas	as	eleições	de	1989	e	2018	foram	atı́picas".	

Será?	

Em	 2000,	 o	 PT	 conquista	 3%	 das	 prefeituras.	 Em	

2002,	a	chapa	de	Lula	com	o	PL	tem	7,5%	das	prefeituras.	A	

chapa	do	ministro	da	Saúde	José	Serra	(PSDB	e	PMDB)	ti-

nha	40%	das	prefeituras,	o	que	não	lhe	garantiu	a	vitória.		

Em	2004,	o	PT	tem	7%	das	prefeituras.	Zé	Alencar,	o	

carismático	vice	de	Lula,	vai	para	o	PRB,	um	partido	sem	
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prefeitura.	 Já	 o	 então	 governador	 de	 São	 Paulo	 Geraldo	

Alckmin	do	PSDB	e	em	chapa	com	o	PFL	tinha	30%.	Termi-

nou	derrotado.		

Em	resumo:	em	1989,	2002,	2006	e	2018	ter	muitas	

prefeituras	não	se	traduziu	em	vitória	presidencial.	A	cor-

respondência	positiva	entre	eleição	municipal	se	manifes-

tou	em	1994	e	1998	(PSDB	e	PFL	controlavam	40%	das	ci-

dades)	e	2010	e	2014,	com	a	aliança	PT	e	PMDB	

E	como	será	em	2020	e	2022?	

A	direita	tradicional	vitoriosa	em	2020	tem	muitos	

problemas	a	resolver	até	2022.	Parte	do	eleitorado	de	di-

reita	irá	com	Bolsonaro.	Quanto	disso?	Não	sabemos	ainda.	

Mas	a	direita	tradicional	ajuda	o	presidente	quando	se	con-

funde	com	o	governo	na	defesa	das	"reformas	estruturais".		

O	 problema	 de	 nomes	 que	 esse	 campo	 apresenta	

para	2022	–	Dória,	Huck,	Moro,	Mandetta,	Maia,	ACM	Neto	

-	expressa	na	verdade	um	dilema	programático	da	direita	

tradicional	brasileira.		

Qual	é	aUinal	sua	visão	de	paı́s?	Em	que	é	diferente	

de	Bolsonaro?	Até	aqui,	no	parlamento,	na	economia,	na	se-

gurança,	na	polı́tica	social,	em	nada.	

Mesmo	em	questões	que	parecem	uniUicar	a	opinião	

pública	nacional	e	a	comunidade	internacional	contra	Bol-

sonaro	não	sabemos	qual	é	a	alternativa	proposta	por	esse	

campo.	Por	exemplo,	no	criminoso	crescimento	do	desma-

tamento	e	queimadas	de	biomas	tais	como	a	Amazônia	e	o	

Pantanal.	 O	 que	 o	 PSDB	 faria	 no	 lugar?	 Ou	 o	 DEM?	 Ou	

mesmo	Huck	e	Moro,	que	não	têm	partido?	Ninguém	sabe	a	

resposta.	Como	então	convencer	o	eleitor	de	direita	a	largar	

o	presidente?	Difı́cil,	muito	difı́cil.	

	



	
7 

As	esquerdas	e	o	enigma:	para	além	do	PT	com	o	PT	e	

não	contra	o	PT		

	

O	 balanço	 das	 esquerdas	 é	 mais	 complexo	 de	 ser	

feito.	Caminham	lado	a	lado	um	sentimento	de	derrota	que	

resulta	da	perda	de	prefeituras	por	todos	os	partidos	desse	

campo,	 com	 exceção	 do	 PSOL,	 que	 passou	 de	 2	 para	 5	

(sendo	uma	capital,	Belém);	e	uma	onda	de	esperança	com	

a	renovação	do	 legislativo	e	com	campanhas	majoritárias	

que	 empolgaram,	 tais	 como	 Guilherme	 Boulos	 em	 São	

Paulo	e	Manuela	Davilla	em	Porto	Alegre.			

O	que	temos	então	é	um	retorno	do	padrão	das	es-

querdas	dos	anos	1980/1990.	A	esquerda	se	saı́a	bem	no	

legislativo	pelo	papel	 "Uiscalizador"	e	 ia	mal	no	executivo	

porque	suas	propostas	não	eram	“sérias”.	Era	algo	do	tipo	

“vocês	são	muito	bons	em	apontar	os	problemas,	mas	não	

servem	para	resolve-los”.		

O	crescimento	da	esquerda	no	Uinal	do	século	XX	se	

deu	justamente	quando	convenceu	as	pessoas	de	que	podia	

governar.	E	não	foi	nada	fácil.	Pesou	muito	a	não	existência	

de	2º	turno	em	1988,	o	que	viabilizou	vitórias	em	São	Paulo,	

Porto	Alegre	e	Belo	Horizonte.		

O	sucesso	dessas	prefeituras	virou	o	jogo.		

Hoje	 tem	2º	turno.	E	 tem	novamente	a	 imagem	de	

que	a	esquerda	não	serve	para	governar.	Por	isso	é	funda-

mental	combater	a	fragmentação.	A	divisão	ou	inviabiliza	a	

esquerda	 no	 1º	 turno	 ou	 prejudica	 o	 desempenho	 no	 2º	

turno.	E	isso	porque	a	transferência	de	votos	não	é	automá-

tica.	São	raros	os	casos	como	o	de	Leonel	Brizola	que,	em	

1989,	transferiu	100%	dos	seus	votos	para	Lula	no	segundo	

turno.		
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Vários	 fatores	pesam	contra	a	 transferência:	corpo	

mole	dos	derrotados,	mágoas	da	disputa	no	1o	turno,	rejei-

ções	consolidadas	e	que	o	curto	tempo	do	2o	turno	não	per-

mite	reverter.	E	a	própria	energia	que	se	gasta	combatendo	

o	 adversário	 do	 mesmo	 campo	 poderia	 ser	 direcionada	

para,	por	exemplo,	diminuir	o	número	de	abstenções,	votos	

nulos	e	brancos.		

Manu	e	Boulos,	por	exemplo,	teriam	mais	chances	de	

vitória	se	 fossem	já	no	primeiro	turno	candidatos	de	uni-

dade.		

De	todo	modo,	mesmo	derrotados,	eles	saem	como	

muita	 autoridade	 polı́tica	 para	 liderar	 uma	 renovação	 da	

esquerda	que	vá	para	além	do	PT,	apresentando	um	pro-

gressismo	novo	para	o	Brasil	do	bolsonarismo,	mas	que	não	

seja	contra	o	PT,	como	faz	Ciro	Gomes	do	PDT,	o	que	ter-

mina	por	isolá-lo	no	campo	da	esquerda.		

A	isso	soma-se	a	renovação	no	legislativo	municipal.	

O	 perUil	 parlamentar	 mudou:	 saem	 operários,	 bancários,	

professores	 (sindicalismo)	 que	 eram	 representativos	 na	

época	 e	 entram	 feministas,	movimento	 negro,	 LGBT,	 que	

são	 representativos	 hoje.	 Essa	 nova	 representatividade	 é	

fundamental	para	revigorar	a	esquerda.		

Outra	 questão	 chave	 é	 a	 coordenação:	 nos	 anos	

1980/1990,	havia	um	sentido	de	unidade	muito	mais	forte.	

No	último	perıódo,	imperou	o	cada	um	por	si	que	diUiculta	

muito	a	construção	de	projetos	majoritários	e	unidade.		

Que	as	novas	lideranças	nos	tragam	de	volta	os	sen-

tidos	coletivos	sem	os	quais	a	vida	do	Bolsonaro	será	facili-

tada	no	governo	e	nas	eleições,	sem	os	quais	não	será	pos-

sı́vel	encerrar	a	quarentena	democrática	que	nos	fragiliza	

desde	2016.		 	 	
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Desempenho das candidaturas evangélicas nas 
eleições municipais no Estado do Rio de Janeiro: 
resultados	

	

POR	HELEN	ANDRADE1	

	

Buscando	 dar	 continuidade	 à	 pesquisa	 sobre	 o	

acolhimento	 dos	 candidatos	 evangélicos	 a	 prefeituras	

municipais	pelos	eleitores	no	Estado	do	Rio	de	 Janeiro,	o	

presente	 texto	 tem	 a	 pretensão	 de	 mostrar	 o	 resultado	

destas	campanhas	a	partir	do	resultado	eleitoral.	Objetiva-

se	analisar	se	os	candidatos	eleitos	declararam	fazer	parte	

deste	clero	religioso,	que	possui	um	crescente	números	de	

fiéis,	em	suas	propagandas	políticas.	

Trabalha-se	 ainda	 com	 a	 hipótese	 de	 que	 após	 as	

eleições	 estaduais	 e	 federal	 de	 2018,	 pôde-se	 notar	 o	

aumento	 de	 políticos	 que	 se	 pautavam	 em	 discursos	

religiosos	 –sobretudo	 evangélico	 ancorado	 na	 Bancada	

Evangélica	–ou	conservadores.	No	âmbito	municipal	esses	

políticos	 conseguiram	 atrair	 eleitores	 suficiente	 para	 se	

elegerem?	 Qual	 o	 resultado	 prático	 desta	 propaganda	

política?	

	No	texto	anterior	de	outubro,	foram	analisados	177	

candidatos	 de	 29	 municípios,	 sendo	 identificados	 22	

prefeitáveis	declaradamente	evangélicos	em	12	destes	29	

municípios.	

	

	

	

																																																								
1Hellen	Andrade	é	graduanda	de	História	no	9o	período	e	pesquisadora	do	NUDEB	
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Rio	de	Janeiro	capital	

	

A	 capital	 do	 estado	 ainda	 passará	 pelo	 segundo	

turno.	A	disputa	ficou	entre	o	bispo	da	Igreja	Universal	do	

Reino	 de	 Deus	 e	 atual	 prefeito	 Marcelo	 Crivella	

(REPUBLICANOS)	 e	 o	 ex-prefeito	 Eduardo	 Paes	

(DEMOCRATAS).	 Observa-se	 que,	 mesmo	 com	 todos	 os	

problemas	da	gestão	do	atual	prefeito,	o	público	evangélico	

voltou	 a	 lhe	 demostrar	 apoio2,	 enquanto	 Eduardo	 Paes	

tenta	atrair	esse	público	ao	buscar	apoio	da	Igreja	Mundial	

do	Poder	de	Deus3.	Como	resultado,	quatro	dias	antes	das	

eleições	em	segundo	 turno,	 a	pesquisa	 ibope	 já	 apontava	

Paes	com	53%	das	intenções	de	votos	e	Crivella	com	28%4.	

	

Niterói/	São	Gonçalo/	Maricá	

	

Assim	 como	 a	 capital	 do	 estado,	 São	 Gonçalo	

também	contará	com	segundo	turno.	Porém,	entre	Dimas	

Gadelha	(PT)	e	o	Capitão	Nelson	(AVANTE).	Como	visto	na	

pesquisa	anterior,	os	candidatos	de	clero	evangélico	eram	

Rodrigo	 Piraciaba	 (PSB)	 que	 alcançou	 1,04%	 de	 votos	 e	

Roberto	Salles	(PSD)	com	somente	2,50%.	

Em	 Maricá,	 Fabiano	 Horta	 (PT),	 ganhou	 por	 88,	

09%	dos	votos.	O	prefeito	agora	reeleito	professa	a	fé	cristã	

evangélica,	 porém	 não	 foi	 um	 ponto	 utilizado	 para	 sua	

propaganda	política.	

																																																								
2https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2020/crivella-cresce-cinco-pontos-entre-quem-pretendia-
votar-branco-ou-nulo-nove-entre-evangelicos-diz-ibope-24766772	
3https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/em-desvantagem-com-evangelicos-eduardo-paes-
recebe-apoio-da-igreja-mundial-do-poder-de-deus-24766650.html	
4https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2020/noticia/2020/11/25/pesquisa-ibope-no-rio-
paes-53percent-crivella-28percent.ghtml	
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Niterói	 possuía	 duas	 candidaturas	 evangélicas:	

Tuninho	Fares	(DC)	e	Renata	Esteves	(PMB).	Receberam	0,	

30%	e	0,33%	dos	votos	respectivamente.	A	eleição	 foi	do	

candidato	do	PDT	Axel	Grael,	com	62,	56%	dos	votos.	

	

Baixada	Fluminense	

	

Belford	 Roxo	 reelegeu	 Waguinho	 (MDB)	 com	

80,40%	 dos	 votos.	 O	 prefeito	 possuía	 apoio	 da	 família	

Bolsonaro	na	política	e	da	ala	evangélica.	

Em	Duque	de	Caxias,	o	evangélico	Washington	Reis	

(MDB)	ganhou	nas	urnas	 com	55,	22%	dos	votos,	porém	

tem	 sua	 candidatura	 indeferida	 pelo	 TRE	 ao	 ser	

enquadrado	na	Lei	da	Ficha	Limpa	por	crime	ambiental	no	

STF5.	Sua	posse,	portanto,	está	sub	judice.	

Dra	Fernanda	Otiveiros	(PDT)	derrotou	com	38,31%	

dos	 votos,	 os	 candidatos	 evangélicos	 Bruno	 Silva	 do	 PL	

(0,23%)	e	Timor	do	partido	Republicanos	(5,	18%)	para	a	

prefeitura	de	Japeri.	

Já	 em	 Queimados	 há	 mais	 uma	 vitória	 de	 um	

candidato	 evangélico:	 Glauco	 Caizer	 do	 Solidariedade,	

ganhou	com	28,83%	dos	votos.	

Nova	Iguaçu	tem	a	reeleição	de	Rogério	Lisboa	(PP)	

com	62,10%	dos	votos,	também	conhecido	por	colocar	uma	

placa	 na	 entrada	 da	 cidade	 com	 os	 dizeres	 “Essa	 cidade	

pertence	ao	Senhor	Jesus6”.	

São	 João	 de	Meriti	 terá	 segundo	 turno	 entre	 Dr.	

João	(DEM)	e	Leo	Vieira	(PSC).	Os	candidatos	evangélicos	

																																																								
5https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/11/15/washington-reis-do-mdb-e-reeleito-
prefeito-de-duque-de-caxias.ghtml	
6https://www.paulopes.com.br/2018/08/prefeito-de-nova-iguacu-diz-que-a-cidade-eh-de-jesus.html	
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Prof.	 Joziel	 (PSL)	 e	 Charles	 Batista	 (REPUBLICANOS)	

tiveram	 14,17%	 e	 12,	 62%	 respetivamente,	 ficando	 em	

terceiro	e	quarto	lugar.	

	

Interior	

	

Carmo	elege	Serginho	Soares	do	PDT	com	54,	18%	

dos	votos.	A	única	candidata	evangélica	do	município	era	

Fabi	Gulão	(MDB),	que	conseguiu	3%	de	votos.	

Em	Macuco	 havia	 somente	 uma	 candidatura	 para	

prefeito	no	total	e	ele	era	evangélico.	Bruno	Boaretto	(PL)	

recebeu	100%	dos	votos,	sendo	reeleito.	

	

Conclusão	

	

Os	 resultados	 mostram	 que	 destes	 12	 municípios	

com	 opção	 de	 candidatos	 evangélicos	 –somando-se	 22	 –

somente	5	destes	conseguiram	ganhar	nas	urnas	e	1	ir	para	

o	segundo	turno.	Isso	mostra	que,	a	declaração	religiosa	de	

um	 candidato	 não	 possui	 tanto	 peso	 político	 para	 sua	

escolha	 entre	 os	 eleitores	 que	 professam	 este	 clero	

espiritual.	 É	 necessário	 que	 além	 da	 declaração	 pessoal	

religiosa,	 o	 candidato	 tenha	 um	 forte	 apoio	 tanto	 entre	

coligações	políticas	para	fortalecer	a	sua	campanha	–como	

o	caso	de	Eduardo	Paes	na	capital,	ao	enfraquecer	o	atual	

prefeito	 e	 bispo	 da	 Igreja	 Universal	 Marcelo	 Crivella;	

Washington	 Luís	 em	 Duque	 de	 Caxias	 e	 Waguinho	 em	

Belford	Roxo	com	forte	apoio	da	família	Bolsonaro	–como	

discurso	 popular	 entre	 os	 eleitores	 de	 forma	 gerar	

convencimento	 ou	 identificação	 para	 além	 das	 crenças	

religiosas.	



	
13 

O	 baixo	 desempenho	 nas	 urnas	 destes	 candidatos	

também	 pode	 ser	 resultado	 de	 sua	 falta	 de	 visibilidade	

política	 nos	 períodos	 não	 eleitorais,	 o	 que	 dificulta	 a	

identificação	do	eleitorado	que	não	busca	seus	candidatos	

apenas	por	uma	característica	pessoal.	Ou	seja,	é	necessário	

que	 haja	 todo	 um	 combo	 para	 que	 a	 visibilidade	 deste	

político	 seja	 fortalecida	 no	 momento	 eleitoral,	 caso	

contrário	 até	 os	 mais	 conhecidos	 tendem	 a	 serem	

derrotados	nas	urnas,	como	o	caso	da	candidata	Benedita	

da	 Silva	 do	 PT,	 evangélica	 que	 não	 contou	 com	 o	 apoio	

político	que	fossem	além	do	seu	próprio	partido.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
14 

Eleições municipais no Rio de Janeiro: a disputa entre ‘as 
direitas’ e a vitória da direita liberal 
	
POR	MARIA	LUIZA	DE	FREITAS7	

		Este	 texto	pretende	encerrar	o	acompanhamento,	

que	 vem	 sendo	 realizado	 desde	 agosto	 ,	 das	 eleições	

municipais	 de	2020,	 na	 capital	do	Rio	de	 Janeiro.	 Após	 a	

definição	 do	 pleito	 no	 último	 domingo	 (29),	 objetiva-se	

analisar	 e	 discorrer	 sobre	 as	 causas,	 assim	 como	 os	

possíveis	 efeitos	 dos	 números	 obtidos	 pelos	 candidatos,	

analisando	os	resultados	desde	o	1º	turno.	

De	 início,	 serão	 aqui	 analisados	 os	 primeiros	

números	 obtidos	 por	 Eduardo	 Paes	 (DEM)	 e	 Marcelo	

Crivella	 (Republicanos),	 quando	 escolhidos	 para	

disputarem	o	2º	turno8.	Ademais,	os	resultados	de	Martha	

Rocha	(PDT),	Benedita	da	Silva	(PT)	e	Renata	Souza	(PSOL)	

também	serão	considerados.	

Posteriormente,	 os	 números	 do	 2º	 turnos	 serão	

mobilizados.	 Tais	 análises	 objetivam	 demonstrar	 quais	

hipóteses	por	nós	levantadas	se	confirmaram	(ou	não)	com	

o	fim	da	disputa	entre	‘as	direitas’	na	capital	carioca.	

	

Consolidada	a	disputa	entre	a	direita	liberal	e	a	direita	

bolsonarista	no	2º	turno	

	

Com	 37,01%	 dos	 votos	 válidos	 contra	 21,90%	 de	

seu	 adversário,	 Eduardo	 Paes	 foi,	 preferencialmente,	

																																																								
7Maria	Luiza	de	Freitas	de	Souza	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	do	4º	período	e	pesquisadora	
do	NUDEB.	
8https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/11/15/paes-e-crivella-disputarao-o-segundo-
turno-das-eleicoes-no-rio.ghtml	
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escolhido	pelo	eleitorado	carioca	para	disputar	o	segundo	

turno.	 Em	 concordância	 com	 os	 dados	 divulgados	 pelas	

pesquisas	 de	 intenção	 de	 voto,	 o	 representante	 de	 uma	

direita	liberal	e	não	diretamente	vinculada	à	Jair	Bolsonaro,	

liderou	a	disputa	com	vantagem	de	quase	400.000	votos9.	

Assim,	aparenta	ser	possível	pensar	na	confirmação	

da	 hipótese	 levantada	 no	 último	 boletim	 eleitoral10.	

Quando	a	disputa	se	consolida	no	campo	político	da	direita,	

ou	 seja,	 entre	 um	 representante	 liberal	 e	 um	 outro	

bolsonarista,	 os	 eleitores	 da	 capital	 tendem,	

majoritariamente,	 a	 optar	 pelo	 representante	 mais	

tradicional	–	assim	como	o	ocorrido	nas	eleições	estaduais	

de	201811.	

Cabe	também	reforçar	a	contribuição	do	conteúdo	

das	 campanhas	 para	 a	 determinação	 dos	 resultados.	

Enquanto	 Paes	 se	 manteve	 cauteloso	 em	 sua	

vinculação/aproximação	com	Bolsonaro,	Marcelo	Crivella	

apostou	fortemente	que	sua	virada	se	daria	por	meio	dessa	

aliança	–	outra	hipótese	que	parece	ter	se	confirmado.	Logo	

após	realizar	seu	voto,	o	candidato	do	Republicanos	elogiou	

a	 coragem	 do	 presidente	 em	 apoiá-lo	 desde	 o	 início12,	

enfatizando	seu	vínculo	direto	com	o	bolsonarismo.	

Como	 a	 capital	 carioca	 elegeu	 Jair	 Bolsonaro,	 em	

2018,	 essa	 estratégia	 de	 vinculação	 se	 mostrou	 eficaz.	

Nesse	 sentido,	 apesar	 de	 sua	 gigantesca	 rejeição,	 62%	

																																																								
9https://especiaisg1.globo/politica/eleicoes/2020/mapas/apuracao-no-brasil/1-
turno/?_ga=2.58632616.300885651.1605557953-3390029794.1596049525	
10https://nudebufrj.com/2020/10/20/eleicoes-municipais-no-rio-de-janeiro-mapeamento-das-
tendencias-do-eleitorado-e-conteudo-das-candidaturas/	
11http://especiais.g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2018/apuracao-zona-eleitoral-
governador/rio-de-janeiro/2-turno/	
12https://veja.abril.com.br/politica/crivella-diz-que-bolsonaro-teve-coragem-gigantesca-ao-apoia-lo/	
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segundo	a	última	pesquisa	DATAFOLHA13,	é	a	consolidação	

de	sua	campanha	enquanto	parte	da	estrutura	bolsonarista	

que	 explica	 a	 chegada	 do	 atual	 prefeito	 ao	 2º	 turno	 do	

pleito.	

	

Os	dilemas	da	fragmentação	do	campo	progressista	

	

Em	 consonância	 com	 as	 colocações	 apresentadas	

pelas	última	pesquisa	de	intenção	de	voto14	que	antecedeu	

o	 1º	 turno,	 Martha	 Rocha	 (PDT)	 terminou	 a	 disputa	 em	

terceiro	 lugar,	 enquanto	Benedita	 da	 Silva	 (PT)	 ficou	 em	

quarto.	Renata	Souza	(PSOL),	por	sua	vez	apresentou	um	

resultado	bem	 inferior	às	 candidaturas	anteriores	de	 seu	

partido,	terminando	em	sexto	lugar,	com	apenas	3,24%	dos	

votos.	

A	partir	desses	dados,	uma	outra	hipótese	pôde	ser,	

então,	confirmada:	na	capital	carioca,	parece	ter	havido	um	

recuo	 do	 PSOL	 frente	 ao	 PDT.	 Dentre	 as	 possíveis	

explicações	 para	 tal	 encolhimento	 podemos	 aqui	 listar:	 a	

desistência	de	Marcelo	Freixo,	a	pouca	difusão	de	Renata	

como	candidata	do	ex-candidato	psolista	e	a	utilização	do	

argumento	 sobre	 “voto	 útil”	 por	 parte	 do	 Partido	

Democrático	Trabalhista.	

	Desde	o	1º	turno,	após	a	retirada	da	candidatura	de	

Marcelo	 Freixo15,	 a	 construção	 de	 uma	 frente	 ampla	 de	

esquerda	 se	 apresentou	 como	 utopia	 inalcançável.	

																																																								
13https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/paes-amplia-vantagem-para-crivella-que-tem-62-
de-rejeicao-mostra-datafolha.shtml	
14https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2020/noticia/2020/11/14/pesquisa-datafolha-no-
rio-votos-validos-paes-40percent-crivella-18percent-martha-13percent-benedita-10percent.ghtml	
15https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/freixo-comunica-ao-psol-que-desistiu-de-
concorrer-a-prefeitura-do-rio.shtml	



	
17 

Consequentemente,	o	campo	progressista	se	organizou	em	

candidaturas	pulverizadas,	fato	que	facilitou	a	ida	de	dois	

candidatos	de	direita	ao	2º	turno.	Nesse	cenário,	difundiu-

se	 a	 argumentação	 do	 “voto	 útil”	 na	 candidata	 Martha	

Rocha16,	 que	 vinha	 ocupando	 o	 terceiro	 lugar	 nas	

pesquisas.	

No	 entanto,	 cabe	 ressaltar	 que	 as	 contingencias	

determinantes	 do	 voto	 extrapolam	 considerações	

meramente	 racionais,	 estando	 também	 pautadas	 em	

identificação	 ideológica.	 Com	 uma	 gama	 maior	 de	

candidaturas	na	disputa,	era	de	se	esperar	que	os	votos	se	

dissipassem,	o	que	torna	pouco	consistente	o	argumento	da	

utilidade	 –	 que	 também	 se	 apresenta	 como	 uma	

argumentação	 que	 impossibilita/afasta	 a	 construção	 de	

alianças.	

Ademais,	 por	 fim,	 cabe	 também	 comentar	 o	

desempenho	 obtido	 por	 Benedita	 da	 Silva	 (PT).	 Como	

avaliado	no	último	boletim,	sua	candidatura	galvanizou,	de	

certo	modo,	parte	do	eleitorado	de	esquerda	–	que	também	

nesse	pleito,	se	afastou	do	Partido	Socialismo	e	Liberdade.	

Mesmo	 com	um	 índice	 de	 rejeição	 considerável	 (29%),	 a	

candidata	 amplificou	 a	 participação	 do	 Partido	 dos	

Trabalhadores	 no	 pleito	 carioca,	 tornando-a	 notável	 e	

significativa,	apesar	da	fragmentação.	

	

Sobre	a	vitória	da	direita	liberal	na	capital	carioca	

	

																																																								
16https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/11/10/se-houver-voto-util-no-rio-sera-em-martha-
rocha-diz-chefe-do-ibope.ghtml	
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Com	64,07%	dos	votos	válidos,	Eduardo	Paes	(DEM)	

foi	eleito	prefeito	do	Rio	de	Janeiro17.	No	entanto,	as	quase	

100.000	 abstenções18	 evidenciam	 o	 caráter	 crítico	 desta	

vitória.	 Contando	 com	 o	 apoio	 (crítico)	 de	 partidos	 de	

esquerda	–	PSOL	e	PT	–,	o	voto	no	candidato	democrata	se	

consolidou	 como	 a	 única	 alternativa	 para	 impedir	 uma	

nova	 gestão	 de	 Marcelo	 Crivella,	 uma	 vez	 que	 nenhum	

candidato/coligação	progressista	chegou	ao	2º	turno.	

Logo	 após	 a	 divulgação	 dos	 resultados,	 em	 seu	

primeiro	pronunciamento,	Eduardo	Paes	complementou	o	

conteúdo	 de	 seu	 discurso,	 adicionando	 elementos	 que	

durante	a	campanha	não	estiveram	diretamente	presentes.	

O	candidato	vitorioso	reforçou	a	necessidade	de	trabalhar	

em	 parceria	 com	 o	 Governo	 Federal	 e	 disse	 que	 espera	

contar	 com	 a	 ajuda	 do	 senador	 Flávio	 Bolsonaro	

(Republicanos).	

Ou	seja,	 a	nacionalização	de	 seu	discurso,	que	não	

ocorreu	 durante	 a	 campanha	 de	 forma	 explícita,	 parece	

agora	construir	a	tônica	da	nova	gestão19.	Além	disso,	Paes	

reforçou	 que	 o	 apoio	 do	 atual	 presidente	 da	 Câmara	 dos	

Deputados,	Rodrigo	Maia	(DEM)	é	imprescindível	para	que	

o	diálogo	com	todas	as	forças	políticas	seja	construído,	de	

modo	a	trazer	resultados	a	cidade	a	partir	de	sua	gestão20.	

Ademais,	 em	 virtude	 da	 pandemia,	 o	 tempo	 de	

transição	entre	as	duas	gestões	ficou	encurtado.	Sobre	isso,	

																																																								
17https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2020/resultado-das-apuracoes/rio-de-
janeiro.ghtml	
18https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2020/noticia/2020/11/29/numero-de-abstencoes-
supera-votacao-do-prefeito-eleito-do-rio-eduardo-paes.ghtml	
19	https://veja.abril.com.br/brasil/paes-confirma-favoritismo-sobre-crivella-e-e-eleito-prefeito-do-
rio/	
20https://www.band.uol.com.br/eleicoes/noticias/paes-descarta-lockdown-no-rio-e-diz-que-espera-
contar-com-apoio-do-governo-federal-16317593	
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Eduardo	 Paes	 comentou	 que	 espera	 que	 o	 atual	 prefeito	

colabore	para	que	a	transição	ocorra	de	modo	efetivo.	Em	

seu	 pronunciamento,	 Marcelo	 Crivella	 declarou	 que	 a	

transição	 será	 pacífica21,	 mas	 não	 parabenizou	 seu	

adversário.	

Apesar	disso,	o	líder	do	Republicanos	na	Câmara	já	

declarou	que	o	partido	apoiará	o	novo	prefeito,	que	poderá	

contar	 com	 o	 voto	 unido	 dos	 sete	 vereadores	 eleitos.	

Apesar	 das	 divergências	 constitutivas	 da	 disputa,	 não	 se	

pode	 esquecer	 que	 o	 embate	 se	 deu	 apenas	 entre	 ‘as	

direitas’.	Nesse	sentido,	passado	o	pleito,	a	base	de	apoio	se	

organizará	 com	 os	 partidos	 que	 compõe	 esse	 campo	

político,	 cabendo	 ao	 campo	 progressista,	 novamente,	 o	

lugar	de	oposição.	

	

CONCLUSÃO	

	

O	 presente	 texto	 objetivou	 analisar	 os	 resultados	

obtidos	 pelas	 candidaturas	 por	 nós	 consideradas	

relevantes	no	1º	turno	do	pleito	municipal,	assim	como	os	

números	finais	do	pleito	decisório.	Nesse	sentido,	a	análise	

esteve	 principalmente	 voltada	 para	 os	 candidatos	

escolhidos	para	o	2º	turno:	Eduardo	Paes	(DEM)	e	Marcelo	

Crivella	(Republicanos).	

A	disputa	entre	‘as	direitas’	(liberal	e	bolsonarista)	

se	consolidou,	apesar	da	aproximação	de	Crivella	com	Jair	

Bolsonaro	e	sua	estrutura	e	de	sua	alta	rejeição	somada	à	

aparente	 preferência	 do	 carioca	 pela	 direita	 mais	

																																																								
21https://www.band.uol.com.br/eleicoes/noticias/paes-descarta-lockdown-no-rio-e-diz-que-espera-
contar-com-apoio-do-governo-federal-16317593	
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tradicional,	 representada	 pela	 figura	 de	 Paes.	 Ademais,	

assumindo	 uma	 postura	 anti-bolsonarista,	 parte	 do	

eleitorado	progressista	apostou	nesse	último,	na	tentativa	

de	consolidar	a	“derrota”	do	bolsonarismo	na	capital	do	Rio	

de	Janeiro.	

	Sendo	 assim,	 apesar	 de	 em	 seu	 primeiro	

pronunciamento	 oficial	 após	 a	 vitória,	 Eduardo	 Paes	

reforçar	 que	 sua	 gestão	 trabalhará	 em	 parceria	 com	 o	

Governo	Federal,	a	vitória	do	candidato	democrata	coloca	a	

capital	 carioca	 novamente	 sobre	 a	 responsabilidade	 da	

direita	 mais	 clássica	 e	 não-bolsonarista	 –	 ao	 menos	 à	

primeira	vista.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



	
21 

Segundo turno em Campos dos Goytacazes; Direita vence 
em Macaé e Rio das Ostras 

	
POR	GUSTAVO	DIAS	22	

 
O	 artigo	 busca	 analisar	 o	 resultado	 eleitoral	 de	

Campos	dos	Goytacazes,	Macaé	 e	Rio	 das	Ostras	 para	 as	

eleições	municipais	de	2020,	ocorrida	em	15	de	Novembro.	

As	 cidades	 são	 importantes	 no	 Estado	do	Rio	de	 Janeiro	

uma	 vez	 que	 estão	 estruturadas	 na	 cadeia	 produtiva	 do	

petróleo	fluminense.			

Assim,	 este	 artigo	 será	 estruturado	 da	 seguinte	

forma:	 primeiro,	 busca	 confirmar	 se	 os	 primeiros	

colocados	estão	de	acordo	com	as	pesquisas	traçadas	nos	

meses	 anteriores.	 Em	 seguida,	 compreender	 os	 motivos	

que	podem	ter	levado	a	vitória	do	candidato.	Depois,	será	

feita	 uma	 análise	 apontando	 qual	 espectro	 político	 saiu	

vencedor,	e,	por	fim,	entender	se	a	hipótese	formulada	no	

boletim	 de	 setembro	 mostrou-se	 confirmada.	 As	 fontes	

pesquisadas	 para	 a	 produção	 do	 artigo	 foram:	 G1,	 TSE,	

Gazeta	do	Povo	e	Redes	sociais	dos	candidatos	(Facebook	

e	Twitter)	

	

	Campos	dos	Goytacazes	

	 	 	 	 	 	

A	cidade	de	Campos	terá	um	segundo	turno	no	dia	

29	 de	 Novembro.	 A	 disputa	 ocorrerá	 entre	 Wladimir	

Garotinho	(PSD)	e	Caio	Vianna	(PDT).	

	

																																																								
22Gustavo	Dias	é	graduando	do	Curso	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	e	pesquisador	do	NUDEB	
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Fonte:	Gazeta	do	Povo	
	

			É	 cabível	 afirmar	 que	 o	 resultado	 não	

surpreendeu,	 em	 virtude	 das	 projeções	 dos	 meses	

anteriores	 apontarem	 os	 dois	 candidatos	 nas	 primeiras	

colocações.		No	entanto,	na	reta	final	o	candidato	Dr.	Bruno	

Calil	 (Solidariedade)	 conseguiu	 um	 crescimento	

expressivo,	 porém	 insuficiente	 para	 alcançar	 o	 segundo	

turno.	

Os	dois	 candidatos	que	 chegam	ao	 segundo	 turno	

são	filhos	de	ex-prefeitos	da	cidade,	e	isso	pode	ter	sido	um	

ponto	importante	para	o	resultado.	Ao	longo	da	história	do	

país	 há	 diversos	 exemplos	 de	 famílias	 que	 exercem	

influência	 em	 uma	 determinada	 cidade,	 e	 isso	 traz	

reverberações	em	uma	disputa	eleitoral.		Nesse	sentido,	é	

possível	apontar	que	há	um	candidato	da	direita	(Wladimir	

Garotinho,	 PSD),	 que	 conta	 com	 uma	 grande	 coligação	

(PRTB/PP/MDB/PROS/PODEMOS/PSC)	 e	 um	 que	

pertence	 a	 um	partido	 de	 centro-esquerda	 (Caio	Vianna,	
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PDT),	que	no	entanto	está	coligado	com	partidos	de	direita	

(PL/PSL/DC/PATRIOTA)	

Pelo	 campo	 da	 esquerda,	 vale	 ressaltar	 o	

desempenho	 superior	 do	 PSOL	 (Professora	 Natália)	 em	

relação	ao	PT	(Odisseia).	

Os	 candidatos	 da	 direita	 bolsonarista	 (Tadeu	 Tô	

contigo	 -	 Republicanos	 e	 Jonathan	 Paes	 -	 MDB),	 não	

conseguiram	ter	um	bom	desempenho,	ficando	com	2%	e	

0,5%,	respectivamente.	

	 	

																																										Macaé	

	 O	 sucessor	 de	 Dr.	 Aluízio	 (PSDB)	 na	 cidade	 será	

Welberth	Rezende	(Cidadania),	que	tinha	o	apoio	do	atual	

prefeito.	

	

	

	 	
Fonte:	Gazeta	do	Povo	
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As	 projeções	 feitas	 por	 jornalistas	 locais	 e	 que	

foram	 destacadas	 por	 este	 boletim	 mostraram-se	

corretas.	 Os	 quatro	 candidatos	 (Welberth	 Rezende-	

Cidadania,	 Silvinho	 Lopes	 -	 DEM,	 Igor	 -	 PT	 e	 Robson	

Oliveira	 -	 PDT)	 apontados	 como	 favoritos	 de	 fato	 se	

estabeleceram	no	resultado	da	eleição.	

Desde	o	início	foi	destacado	neste	boletim	a	força	da	

candidatura	de	Welberth	Rezende	(Cidadania),	que	conta	

com	 uma	 grande	 coligação	

(REDE/PODEMOS/PROS/PV/PSDB/PCdoB).	Desta	 forma,	

sai	 o	 PSDB,	 de	 Dr.	 Aluízio,	 mas	 a	 cidade	 permanecerá	

dentro	do	espectro	político	de	uma	direita	liberal,	através	

de	Welberth	Rezende	(Cidadania).	

O	 candidato	Robson	Oliveira	 (PTB)	é	vereador	da	

cidade	 e	 radialista	 local.	 Isso	 pode	 ter	 sido	 um	 fator	

preponderante	 para	 o	 bom	 desempenho	 no	 pleito.	 O	

candidato	também	se	utilizou	do	discurso	de	ser	contra	a	

‘velha	política’23,	algo	que	foi	muito	utilizado	nas	eleições	

gerais	de	2018.	

Silvinho	 Lopes	 (DEM),	 assim	 como	 ocorreu	 na	

cidade	de	Campos,	também	é	filho	de	um	ex-prefeito	local,	

o	que	pode	ter	contribuído	pelo	alto	número	de	votos.	Cabe	

destacar	também	a	participação	de	Riverton	Mussi	(PDT),	

que	enfrenta	pendências	judiciais,	porém	ficou	próximo	de	

conquistar	a	prefeitura	novamente.	

O	 lado	 da	 esquerda	 predominou	 com	o	 candidato	

Igor	 (PT),	 enquanto	 a	 direita	 bolsonarista	 com	 os	

																																																								
23https://www.facebook.com/robsonoliveiravozdopovo/videos/6967056412

28960	
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candidatos	 André	 Longobardi	 (Republicanos)	 e	 Ricardo	

Bichão	(PRTB)	tiveram	um	baixo	desempenho.	

	

		 	 	 	 Rio	das	Ostras	

	

	 A	cidade	de	Rio	das	Ostras	continuará	com	o	

mesmo	prefeito	até	2024.		Marcelino	da	Farmácia	(PV)	foi	

reeleito	com	uma	margem	expressiva	de	votos.	

	

	

	
Fonte:	Gazeta	do	Povo	
	

	 	 Ao	longo	dos	últimos	dois	meses,	destacamos	

a	 força	 da	 candidatura	 de	 Marcelino	 da	 Farmácia	 (PV),	

compondo	 sua	 coligação	 com	 partidos	 de	 direita	

(PATRIOTA/Republicanos/PTB/DC).	 As	 passeatas	 e	

comícios	realizados	contaram	com	um	número	grande	de	

eleitores,	e	isso	se	refletiu	no	resultado	do	pleito	eleitoral.	

Na	segunda	colocação,	Fábio	Simões	(PL)	é	um	político	que	
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tinha	disputado	a	eleição	suplementar	de	2018,	atingindo	

também	a	segunda	colocação	na	ocasião.	Seu	resultado	de	

2020	não	pode	ser	desprezado,	demonstrando	que	é	uma	

força	 política	 importante	 em	 Rio	 das	 Ostras.	 	 A	 direita	

bolsonarista,	 com	dois	 candidatos,	 emergiu	 com	Leandro	

Almeida	 (PSL),	 na	 terceira	 colocação,	 enquanto	 Coronel	

Pessanha	 (PMB)	 teve	um	baixo	desempenho	com	apenas	

0,54%	dos	votos.	

A	 esquerda,	 por	 sua	 vez,	 repetiu	 o	 fenômeno	 do	

Partido	 dos	 Trabalhadores	 (PT)	 ter	 ficado	 com	 menos	

votos	que	o	Partido	Socialismo	e	Liberdade	(PSOL).	Tal	fato	

não	 é	 irrelevante,	 pois	 evidencia	 uma	mudança	 de	 força	

majoritária	no	campo	da	esquerda	em	cidades	do	interior.	

	 Nesse	sentido,	pode-se	apontar	que	Rio	das	Ostras,	

apesar	 de	 ser	 comandado	 por	 um	 partido	 que	 está	 no	

centro	do	espectro	político	(PV),	a	coligação	traz	a	força	da	

direita,	trazendo	assim	a	cidade	para	esse	campo	político.	

	

Conclusão	

	 	

A	hipótese	testada	acabou	se	confirmando	apenas	

em	parte.	O	campo	da	direita	saiu-se	vencedor,	no	entanto,	

a	 direita	 bolsonarista	 não	 conseguiu	 ser	 uma	 força	 que	

trouxesse	 polarização	 à	 disputa.	 Os	 candidatos	 desse	

campo	 não	 conseguiram	 bons	 resultados,	 a	 exceção	 de	

Leandro	 Almeida	 (PSL),	 em	 Rio	 das	 Ostras.	 Tal	 fato	 é	

relevante	pois	mostra	que	o	bolsonarismo	não	prosperou	

nas	 três	 cidades	 pesquisadas,	 o	 que	 condiz	 com	 os	

resultados	das	capitais	em	âmbito	nacional.	Ademais,	cabe	

ressaltar	o	poder	de	filhos	de	ex-prefeitos,	demonstrando	

que	 esse	 aspecto	 continua	 importante	 nos	 resultados	
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eleitorais.	 Isso	 ficou	 evidenciado	 nos	 casos	 de	 Campos	

(Caio	Vianna	 -	 PDT,	Wladimir	Garotinho	 -	 PSD)	 e	Macaé	

(Silvinho	Lopes	-	DEM)	

Pelo	 lado	da	esquerda,	a	 força	predominante	 foi	o	

Partido	 Socialismo	 e	 Liberdade	 (PSOL),	 ultrapassando	 o	

Partido	 dos	 Trabalhadores	 (PT)	 em	 Campos	 e	 Rio	 das	

Ostras.	Na	cidade	de	Macaé,	não	houve	candidatos	do	PSOL,	

e	assim	o	PT	foi	a	força	majoritária.	Tal	fato	pode	ser	um	

indício	de	uma	mudança	nesse	espectro	político,	porém	as	

eleições	 de	 2022	 podem	 trazer	 mais	 visibilidade	 a	 essa	

questão.	

Esta	eleição	de	2020	trouxe	novos	elementos,	como	

o	impacto	do	bolsonarismo	como	uma	nova	força	política	

na	disputa	eleitoral	e	um	tema	de	abrangência	nacional,	a	

COVID-19.	A	partir	das	vitórias	estabelecidas	nas	cidades	

do	interior	e	nas	capitais,	será	possível	realizar	possíveis	

cenários	para	as	eleições	de	2022.	
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As eleições na Baixada Fluminense 
	

POR	 	 LUCAZ	 PAZ	 DOS	 SANTOS24,	 BEATRIZ	 DA	 SILVA,25	 CARLOS	 EDUARDO	 BEDA	

GOMES26,	CECILIA	GAMEIRO,27		

	

Doze	 das	 treze	 eleições	 da	 Baixada	 Fluminense	

foram	resolvidas	já	no	primeiro	turno.	Quatro	municípios	

poderiam	 ter	 o	 segundo	 turno:	 Nova	 Iguaçu,	 Duque	 de	

Caxias,	Belford	Roxo	e	São	João	de	Meriti;	apenas	o	último	

terá	segundo	turno.	O	que	chama	atenção	não	é	apenas	a	

quantidade	de	resolução	já	no	primeiro	dia	de	eleição	como	

também	o	índice	de	votos	de	cada	um	deles;	Rogério	Lisboa	

(PP),	prefeito	reeleito	em	Nova	Iguaçu,	alcançou	62,10%,	ao	

passo	que	Waguinho	 (MDB),	 chegou	a	marca	 de	80,40%;	

em	 municípios	 com	 população	 menor	 o	 resultado	 de	

Seropédica	e	Mesquita	também	chamam	atenção:	Professor	

Lucas	fora	eleito	com	66,01%,	ao	passo	que	Jorge	Miranda	

(PL)	fora	reeleito	com	78,63%.	

Assim,	no	total	da	manutenção	do	poder,	foram	seis	

reeleitos,	 um	 indicado	 pela	 situação	 e	 um	 favorito	 no	

segundo	 turno	 a	 se	 reeleger.	 Na	 mais	 extrema	 das	

hipóteses,	 oito	 dos	 treze	 municípios	 mantém	 aquilo	 que	

estava	a	ser	seguido.	Nesse	sentido,	é	possível	dizer	que,	na	

maioria	dos	casos,	em	especial	em	municípios	de	maiores	

populações,	a	pandemia	“uniu”	o	povo	e	o	gestor.	Três	dos	

quatro	mais	populosos	municípios	da	Baixada	Fluminense	

reelegeram	seus	prefeitos	 já	no	primeiro	 turno,	 ao	passo	

																																																								
24Lucas	Paz	dos	Santos	é	graduando	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	e	pesquisador	do	NUDEB	
25Beatriz	da	Silva	é	graduanda	de	História	da	UFRJ		e	pesquisadora	do	NUDEB	
26Carlos	Eduardo	Beda	Gomes	é	graduando	de	História	da	UFRJ	e	pesquisador	do	NUDEB	
27Cecília	Gameiro	é	graduanda	de	Ciências	Sociais	da	UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB	
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que	 o	 favorito	 de	 São	 João	 ao	 segundo	 turno	 é	 o	 então	

prefeito	Dr.	João	(DEM).	

Neste	pleito	o	PL	sai	com	três	prefeituras,	o	partido	

que	 mais	 conseguiu	 angariar	 cargos	 nos	 executivos	 na	

Baixada	 Fluminense;	 manteve,	 portanto,	 certa	 tradição.	

MDB	 ficou	 com	duas	 prefeituras	 estratégicas,	 de	 grandes	

populações;	Duque	de	Caxias	e	Belford	Roxo.	Apesar	de	ter	

diminuído	de	importância	no	quadro		nacional,	bem	como	

na	Baixada	Fluminense,	o	MDB	ainda	é	o	partido	com	maior	

capilaridade	no	Brasil	com	relação	aos	cargos	de	prefeitos	

e	 vereadores.	 Por	 fim,	 se	 nacionalmente	DEM	e	 PP	 saem	

com	 certo	 índice	 de	 crescimento,	 na	Baixada	 Fluminense	

não	 é	 totalmente	 diferente.	 O	 Partido	 Progressista	

conseguiu	duas	prefeituras,	na	qual	uma	delas	é	a	de	Nova	

Iguaçu,	 segundo	município	mais	populoso	da	Baixada.	Os	

Democratas,	apesar	de	não	conseguirem	nada	ainda,	estão	

a	um	passo	de	conseguirem	em	São	João	e,	mesmo	que	não	

venham	a	conseguir,	o	sucesso	do	PP	lhes	são	conveniente.	

Ambos	os	partidos	são	provenientes	do	ARENA,	ambos	os	

partidos	 tendem	 a	 ter	 filosofias	 políticas	 semelhantes,	

ambos	os	partidos	têm,	em	boa	parte	de	seus	componentes,	

tendências	 bolsonaristas.	 São,	 portanto,	 ideologicamente,	

vistos	 como	 uma	 coisa	 só	 e	 assim	 serão	 tratados	 neste	

momento.	

A	maior	vitória	de	DEM	e	de	PP,	por	conseguinte,	não	

se	restringe	a	escala	mesorregional	da	Baixada	Fluminense,	

tampouco	 o	 cenário	 eleitoral	 nacional	 como	um	 todo;	 os	

grandes	 favorecidos	 nessa	 escala.	 O	 campo	 mais	

importante	aqui	se	dá	pelo	discurso;	agora	PP	e	DEM	fazem	

parte	 do	 que	 é	 chamado	 de	 “centrão”.	 Coloca-se,	 desse	

modo,	MDB,	PSDB,	PL,	DEM,	PP,	Solidariedade,	NOVO,	entre	
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outros,	dentro	de	um	mesmo	enquadramento	e	procura-se	

reorganizar	a	política	tendo	em	vista	o	eixo	“centro”.	

Os	 problemas	 que	 isso	 fornece	 são	 muitos;	 dois	

saltam	 aos	 olhos	 com	maior	 proeminência.	 O	 primeiro	 é	

que	reorganiza	a	esquerda	e	a	centro-esquerda,	dentro	do	

discurso,	como	parte	de	um	polo	que	não	é	existente;	algo	

extremo.	Ao	invés	de	reproduzir	o	discurso	da	polarização	

assimétrica,	 reproduz-se	 o	 discurso	 de	 polarização	 entre	

extrema-direita	e	extrema-esquerda	como	parte	de	um	jogo	

político	 hegemônico	 que	 é	 dado.	 A	 partir	 disso,	 já	 com	

relação	 ao	 segundo	 fator,	 as	 críticas	 com	 relação	 a	 certo	

comportamento	 de	 Bolsonaro	 podem	 fazer	 com	 que	

aproximações	 com	 certos	 partidos	 possam	 acontecer	 em	

caso	de	queda	de	popularidade.	

Não	seria	surpreendente,	dessa	maneira,	PP	e	DEM	

serem	essa	aproximação;	em	primeiro	lugar	porque	o	então	

presidente	já	pertenceu	a	ambos	os	partidos	em	diferentes	

momentos	 de	 sua	 carreira	 política;	 em	 segundo	 lugar	

porque,	 dentro	 desse	 dito	 “centrão”	 os	 intrusos	 não	 são	

verdadeiramente	centro,	são	direita,	e	o	polo	mais	extremo	

à	direita	com	relação	aos	outros	partidos.	MDB	é	o	partido	

ônibus,	 pega	 tudo,	 que	 pende	 mais	 para	 direita	 mas	 já	

esteve	 em	 relação	 a	 governos	 de	 centro-esquerda,	 e	 que	

consegue	 coabitar	 dentro	 de	 si	 políticos	 que	 já	 foram	

petistas	e	bolsonaristas,	algumas	vezes	o	mesmo	político,	e,	

ainda,	 em	 menos	 de	 cinco	 anos;	 é	 o	 caso	 de	 Waguinho,	

prefeito	reeleito	em	Belford	Roxo.	O	PSDB,	outro	dos	cinco	

maiores	 partidos	 deste	 país,	 é	 parte	 do	 que	 se	 diz	 como	

direita	 tradicional,	 o	 que,	 na	 maioria	 dos	 casos,	 pode-se	

compreender	também	o	MDB.	DEM	e	PP	são	diferentes,	têm	
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em	 suas	 raízes	 o	 partido	 de	 situação	 da	 ditadura,	 lado	

oposto	de	MDB	e	políticos	que	migraram	e	criaram	o	PSDB.	

É	claro	que	tradições	seguem	a	linha	do	tempo	com	

pequenas	 mudanças	 que	 no	 longo	 prazo	 geram	 grandes	

transformações,	e	esse	é	o	caso	de	todos	os	partidos	citados	

e	algumas	figuras	importantes	desses,	no	entanto,	é	sempre	

importante	 manter-se	 atento	 às	 raízes	 de	 um	 partido;	 é	

sempre	 importante	 lembrar	 que	 Jair	 Bolsonaro	 passou	 a	

maior	parte	de	sua	carreira	no	PP,	seja	como	PRP	ou	como	

PPB	e,	em	certo	momento,	integrou	o	DEM,	ainda	como	PFL.	

Há	quem	diga	que	Bolsonaro	perdeu	com	as	eleições,	

há	quem	diga	que	Bolsonaro	ganhou;	há	quem	diga	

que	tenha	perdido	e	ganhado.	Todavia,	no	que	perdeu,	e	no	

que	poderia	ter	perdido,	a	derrota	foi	pequena.	A	força	que	

PP	 	 e	DEM	ganharam	na	 eleição,	 em	 caso	 de	 uma	 futura	

conciliação,	atenua	ainda	mais	tal	derrota.	

Por	 fim,	 com	 relação	 a	 verdadeira	 oposição,	 a	

esquerda,	a	derrota	fora	bem	maior.	A	Baixada	Fluminense	

tem	apenas	em	Japeri	o	cargo	de	executivo	cujo	partido	é	de	

esquerda,	o	PDT,	de	Fernanda	Ontiveros.	

		

Nilópolis	

	

Em	alguns	dos	municípios	da	Baixada	Fluminense,	

como	fora	abordado	ao	longo	dos	meses	pelo	NUDEB,	têm	

em	família	influentes	um	monopólio,	ou	pelo	menos	certa	

centralização	 do	 poder.	 Ao	 se	 levar	 esse	 fenômeno	 em	

consideração,	os	resultados	de	Nilópolis,	o	maior	expoente	

desse	 fenômeno,	 não	 foram	 de	 modo	 algum	

surpreendentes.	 Nas	 eleições	 para	 prefeito	 feitas	 neste	

século,	 apenas	em	2012	a	 família	Abraão	David	perdeu	o	
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pleito.	 Além	 disso,	 sua	 histórica	 relação	 com	 a	 escola	 de	

samba	Beija-Flor	de	Nilópolis	e	a	presença	importante	de	

outros	 componentes	 de	 uma	 família	 vizinha,	 o	 caso	 de	

Simão	 e	 Sérgio	 Sessim,	 pai	 e	 filho	 respectivamente,	

fortificam	ainda	mais	tal	configuração	eleitoral.	Fortificam	

a	ponto	de	o	próprio	prefeito	recém-eleito,	Abraão	David	

Neto	 (PL),	 ter	 sido	 eleito	 vereador	 em	 todas	 as	 quatro	

tentativas	anteriores,	de	2004	a	2016.	

É	importante,	no	entanto,	analisar	um	fato.	Em	todas	

as	vezes	que	Farid	Abrão	tentou	a	prefeitura	neste	século,	

venceu	 com	mais	 de	 50%	dos	 votos;	 em	2016,	 inclusive,	

com	mais	de	60%	dos	votos.	O	único	membro	da	família	que	

não	conseguiu	tal	desempenho	foi	Sérgio	Sessim,	em	2008,	

com	aproximadamente	42%	dos	votos,	pouco	menos	que	os	

48%	dos	votos	do	prefeito	eleito	nesta	eleição;	em	ambos	

os	 casos,	 se	 Nilópolis	 tivesse	 segundo	 turno,	 talvez	 a	

história	 fosse	 outra.	 Na	 eleição	 seguinte,	 Sérgio	 Sessim	

acabou	por	perder	para	Alessandro	Calazans,	com	apenas	

dois	 pontos	 percentuais	 abaixo.	 Em	 municípios	 como	

Nilópolis,	 que	 não	 tem	 segundo	 turno,	 dois	 pontos	

percentuais	pode	acabar	com	uma	eleição	na	qual	nenhum	

dos	dois	está	acima	de	cinquenta	por	cento	mais	um	voto;	

exatamente	como	fora	na	eleição	de	2012.	Em	2008	Sérgio	

Sessim	foi	uma	aposta	tal	qual	Abraão	David	Neto	é	agora;	

primeira	tentativa	para	prefeito,	primeira	eleição.	A	eleição	

seguinte,	caso	haja	persistência	do	candidato,	pode	ser	uma	

oportunidade	para	a	oposição.	

	

Nova	Iguaçu	
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Nova	 Iguaçu	 foi	 um	 dos	 casos,	 talvez	 o	 mais	

importante	 deles,	 no	 qual	 a	 atuação	 do	 prefeito	 frente	 a	

Covid-19	 foi	 preponderante	 para	 a	 reeleição.	 No	 caso	 de	

Rogério	Lisboa	o	diferencial	está	no	fato	de	que,	em	quase	

todas	 as	 semanas,	 o	 então	 prefeito	 de	 Nova	 Iguaçu	 fazia	

vídeos	informando	a	respeito	do	pormenores	pandêmicos	

com	relação	ao	município;	o	que	 remete,	pelo	menos	em	

parte	 do	 eleitorado,	 a	 certa	 “dedicação”	 e	 relação	 de	

proximidade	com	o	povo.	Na	mesma	medida	da	dedicação	

está	o	 fato	de	que,	em	seus	vídeos	nas	suas	redes	sociais,	

procurava	 sempre	 divulgar	 seus	 feitos,	 sejam	 elas	 obras	

inéditas,	 reformas	que	antes	 estavam	paradas	ou	mesmo	

hospitais	inaugurados	para	o	enfrentamento	da	Covid-19.	

Nesse	 sentido,	 é	 possível	 afirmar	 que,	 pelo	menos	

nas	eleições	deste	ano,	na	Baixada	Fluminense,	os	gestores	

que	 lidam	 ‘bem’	 com	 a	 covid-19	 tendem	 a	 ficarem	mais	

fortes	na	eleição;	isso	acontece	devido	a	certa	unidade	pela	

tragédia	 que	 se	 dá	 entre	 a	 população	 quando	 tem	 um	

problema	comum	e	o	gestor	que	toma	a	frente	na	resolução.	

O	ex-candidato	Max	Lemos	(PSDB)	deixa	esta	eleição	

com	 uma	 derrota	 que,	 em	 relação	 a	 Delegado	 Augusto	

(PSD)	 e	 Rosângela	 Gomes	 (Republicanos),	 é	

consideravelmente	 menor.	 Embora	 tenha	 obtido	 índice	

inferior	do	que	está	acostumado	nos	tempos	de	Prefeito	de	

Queimados	 e	 com	 a	 vitória	 histórica	 de	 Lisboa	 com	

quantidade	 de	 votos	 quase	 cinco	 vezes	 superior,	 fica	 a	

frente	dos	outros	candidatos	citados	em	uma	possível	nova	

tentativa	no	próximo	pleito.	

Dessa	 maneira,	 apesar	 do	 revés,	 como	 Rogério	

Lisboa	 não	 poderá	 tentar	 o	 próximo	 pleito,	 Max	 Lemos	

poderá	 ser	 importante	 candidato	uma	 vez	 que	 seu	 nome	
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será	por	certo	mais	conhecido	e	não	apenas	o	ex-prefeito	de	

um	município	 vizinho.	 É	 claro	 que	 o	 candidato	 do	 então	

prefeito,	supondo	que	Lisboa	venha	apoiar	algum	que	não	

os	 que	 já	 são	 conhecidos,	 tem	 ampla	 vantagem	 eleitoral	

devido	sua	influência,	no	entanto,	é	importante	pensar	que	

qualquer	 influência	por	 terceira	pessoa	é	sempre	 	menor	

que	em	primeira,	isto	é,	por	si	mesmo.	Assim,	um	candidato	

nomeado	 pelo	 então	 prefeito	 dificilmente	 terá	 a	 mesma	

força	política	que	a	 sua;	 além	disso,	o	possível	 candidato	

não	contará	com	uma	série	de	fatores	que	fizeram	de	2020	

um	ano	atípico	na	política.	Max	Lemos,	portanto,	sai	com	

aspectos	positivos,	apesar	da	histórica	derrota,	por	ter	feito	

seu	nome	conhecido	em	Nova	Iguaçu,	não	apenas	como	um	

prefeito	de	um	município	vizinho,	mas	como	um	candidato	

que,	 em	 caso	 de	 nova	 tentativa,	 pode	 ser	 uma	 opção	 ao	

desconhecido	candidato	que	o	então	prefeito	possa	indicar	

na	próxima	eleição.	

Tal	 fenômeno	 não	 se	 pode	 dizer	 que	 tenha	

acontecido	com	Delegado	Augusto	e,	principalmente,	com	

Rosângela	 Gomes;	 a	 ex-candidata	 não	 apenas	 conseguiu	

bem	 menos	 votos	 que	 na	 última	 eleição	 como	 também,	

antes	 em	 terceiro	 lugar,	 ficou	 nesta	 eleição	 em	 quarto,	

justamente	atrás	do	Delegado,	que	havia	sido	superado	por	

Rosângela	na	última	eleição.	Delegado	Augusto	manteve	o	

mesmo	 índice	 da	 eleição	 passada,	 ao	 passo	 que	 o	 de	

Rosângela	 caiu	 pela	 metade.	 Apesar	 disso,	 é	 possível	

afirmar	que	Delegado	Augusto	também	saiu	perdendo	ao	

pensar	 uma	projeção	 sobre	 uma	próxima	 eleição	 com	 as	

configurações	atuais,	visto	que	 ficou	atrás	de	Max	Lemos,	

novo	 no	município,	 e	 não	 conseguiu	 apresentar	 nenhum	

crescimento	de	uma	eleição	para	outra.	
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Mesquita	

	

Mesquita	segue	o	que	a	maioria	dos	municípios	da	

Baixada	Fluminense	apresentou	nesta	eleição;	o	candidato	

de	 situação,	 seja	 em	 reeleição	 ou	 indicação,	 que	 tenha	

apresentado	 um	 desempenho	minimamente	 correto	 com	

relação	à	Covid-19,	acabou	por	ter	êxito	em	sua	campanha.	

No	ano	de	2016,	o	prefeito	 reeleito	 Jorge	Miranda	

(PSDB)	havia	conseguido	49,91%,	ao	passo	que	neste	ano	

chegou	 ao	 número	 de	 78,63%,	 agora	 pelo	 PL.	 Tão	

surpreendente	quanto	a	porcentagem	de	votos	válidos	é	o	

fato	de	que,	apesar	delas,	nesta	eleição,	o	prefeito	teve	mais	

opositores	que	na	de	2016;	 foram	quatro	nesta,	 ao	passo	

que	na	passada	foram	apenas	dois.	Assim,	o	prefeito	eleito	

teve	cerca	de	vinte	e	três	mil	votos	a	mais	nesta	eleição	em	

comparação	com	a	passada,	apesar	de	ter	mais	opções	que	

poderiam	dividir	o	eleitorado.	

Mesquita,	é	um	dos	municípios	que	exemplificam	a	

queda	do	PT	como	força	na	Baixada	Fluminense	ao	 longo	

dos	anos	e,	não	apenas	o	partido,	como	toda	a	esquerda.	O	

Partido	 dos	Trabalhadores	 havia	 perdido	 a	 prefeitura	 do	

município	em	2000	para	o	PDT;	em	2004	e	2008,	auge	do	

Lulismo,	 conseguira	 a	 prefeitura	 em	 dois	mandatos	 com	

Arthur	Messias;	em	2012	obteve	o	terceiro	lugar,	atrás	de	

PDT	e	de	PSC,	esse	último	o	partido	do	prefeito	eleito	no		

ano	 correspondente.	 Se	 2012	 foi	 o	 ano	 que	 a	 esquerda	

perdeu	o	poder	no	município,	2016	foi	o	ano	que	ela	passou	

a	 ter	 poucas	 chances,	 apenas	 6,06%	 com	 o	 PT.	 Por	 fim,	

nesta	eleição,	PDT	e	PC	do	B	somaram	menos	de	3%	dos	
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votos	 válidos;	 o	 PT	 não	participou,	 o	 que	 é	 inédito	 neste	

século.	

	

	 Duque	de	Caxias	

	

Esse	 ano	 Duque	 de	 Caxias	 tinha	 nove	 candidatos	

concorrendo	 a	 prefeitura,	 sendo	 eles:	 o	 atual	 prefeito	

Washington	 Reis	 (MDB),	 Jorge	 Moreira	 Theodoro,	 mais	

conhecido	 como	 Dica	 (PL),	 Marcelo	 Dino	 (PSL),	 Andreia	

Zito	 (PP),	 Ivanete	 Silva	 (PSOL),	 Aluizio	 Junior	 (PT),	

Gutemberg	 Cardoso	 (PV),	 Samuel	 Maia	 (Pc	 do	 B)	 e	 José	

Zumba	(PSB).	

O	resultado	da	votação	no	dia	15	de	Novembro	saiu	

logo	 em	 seguida,	 revelando	 que	 o	 atual	 prefeito	 obteve	

52,55%	dos	votos	(212.354),	o	que	garante	sua	reeleição	no	

cargo	de	prefeito	do	município.	Em	segundo	lugar	ficou	o	

candidato	Marcelo	 Dino	 (PSL)	 com	 cerca	 de	 17,65%	dos	

votos	 e	 em	 terceiro	 lugar	 foi	 Dica	 (PL)	 com	 10,03%	 dos	

votos.		Duque	de	Caxias	não	terá	segundo	turno,	mas	ainda	

não	 se	 sabe	 se	 Washington	 Reis	 será	 realmente	 o	 novo	

prefeito,	 pois	 o	 registro	 da	 candidatura	 dele	 havia	 sido	

indeferida	 pelo	 TRE,	 a	 pedido	 do	 Ministério	 Público	

Eleitoral.	O	atual	prefeito	 foi	 enquadrado	na	Lei	da	Ficha	

Limpa	por	conta	de	uma	condenação	de	crime	ambiental,	

mas	 como	 podia	 pedir	 recurso	 ele	 manteve	 sua	

candidatura.	 	 Portanto,	 ainda	 não	 se	 sabe	 se	 ele	 poderá	

realmente	ser	o	novo	prefeito.	Caso	isso	seja	negado	a	ele,	

Duque	de	Caxias	 terá	uma	nova	eleição	com	os	dois	mais	

bem	votados	depois	de	Washington	Reis,	que	seria	Marcelo	

do	PSL	e	Dino	do	PL.	O	índice	de	abstenção	foi	de	23,63%.	
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O	resultado	da	eleição	não	só	em	Duque	de	Caxias,	

mas	de	muitos	municípios	da	baixada	nos	mostra	o	quanto	

a	presença	de	partidos	de	direita	e	conservadores	é	muito	

forte	na	região.	

	

Magé	

	

Tendo	 seis	 candidatos	 disputando	 o	 cargo	 da	

prefeitura	 de	 Magé,	 sendo	 eles:	 Jane	 Reis	 (MDB),	 Carlos	

Henrique	Rios	Lemos,	o	Boneco	(PMN),	Renato	Cozzolino	

(PP),	 Ricardo	 da	 Karol	 (PSC),	 Rogério	 do	 Valle	 (PL)	 e	 o	

Sargento	 Lopes	 (PSD),	 no	 dia	 15	 de	 Novembro,	 após	 a	

apuração	 de	 todos	 os	 votos,	 Renato	 Cozzolino	 obteve	 a	

maior	 quantidade	 de	 votos	 (27,13%)	 e	 ganhou	 a	 eleição,	

porém	 sua	 eleição	 depende	 de	 um	 recurso	 na	 Justiça	

Eleitoral.	

O	 Tribunal	 Regional	 Eleitoral	 não	 aceitou	 a	

candidatura	de	Cozzolino,	pois	a	Justiça	compreendeu	que	

ele	está	inelegível	por	ter	sido	condenado	pelo	TER	no	mês	

de	maio	 de	 2020	 por	 abuso	 de	 poder	 político	 e	 conduta	

vedada	no	ano	de	2018.	Com	isso,	a	população	de	Magé	se	

encontra	num	impasse	porque	não	sabe	qual	será	o	futuro	

e	quem	irá	assumir	o	cargo.	

Em	 segundo	 lugar	 ficou	 o	 candidato	 Ricardo	 da	

Karol	 do	 PSC,	 que	 teve	 22,78%	 dos	 votos,	 já	 Rogério	 do	

Valle	do	PL	teve	22,	32%	dos	votos	e	foi	o	terceiro	colocado.	

A	quantidade	de	abstenções	chegou	a	22,31%.	

	

Guapimirim	
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Guapimirim	 tinha	 cinco	 candidatos	 a	 prefeitura,	

sendo	quatro	mulheres	e	um	homem.	Os	candidatos	eram:	

Ismeralda	(MDB),	Lígia	do	Nelson	do	Posto	(PSD),	Marina	

(PMB),	 Professora	Noemi	 (PTB)	 e	 Zelito	 Tringuelê	 (PDT)	

que	 é	 o	 atual	 prefeito,	 eleito	 em	 2016	 com	 38,70%	 dos	

votos.	Depois	de	100%	da	apuração	dos	votos	no	dia	15	de	

Novembro,	Marina	do	PMB	ganhou	a	eleição	com	48,71%,	

cerca	 de	 14.827	 votos.	 Em	 segundo	 lugar	 ficou	 o	 atual	

prefeito	Zelito	Tringuelê	com	9.790	votos,	o	que	equivale	a	

32,16%.	 Lígia	 do	 Nelson	 do	 Posto	 (PSD)	 que	 era	 uma	

grande	aposta	por	causa	da	presença	de	seu	avô,	Nelson	do	

Posto	no	passado	como	prefeito	não	obteve	êxito	e	ficou	em	

terceiro	lugar,	com	9,74%	de	votos.	

	

	 Paracambi	

	

A	disputa	pela	prefeitura	de	Paracambi	no	pleito	de	

2020	 foi	 decidida	 no	 primeiro	 turno	 das	 eleições,	 com	 a	

reeleição	da	candidata	Lucimar	Cristina	da	Silva	Ferreira,	

conhecida	como	Lucimar	do	Dr.	Flávio	(PL),	que	confirmou	

seu	favoritismo	e	obteve	52,23%	do	total	de	votos	válidos.	

Estes	últimos,	por	sua	vez,	representam	um	total	de	24.043	

eleitores	da	cidade,	que	dividiram	seus	votos	entre	os	mais	

variados	candidatos.	

		A	tabela	a	seguir	ilustra	o	percentual	de	votos	obtidos	por	

cada	candidato	que	disputou	o	cargo	de	prefeito	na	cidade	

de	Paracambi.	
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Candidato	2020	 Partido	 Percentual	(%)	

Alessandro	da	
Autoelétrica	

PTB	 1,32%	

Dr.	Ernandes	 CIDADANIA	 19,87%	

Erivelton	 PT	 10,35%	

Julio	Gonçalves	 REPUBLICANOS	 8,22%	

Lucimar	do	Dr.	
Flávio	

PL	 52,23%	

Professor	Tarciso	 PDT	 7,48%	

SGT	Tibúrcio	 PATRIOTA	 0,53%	
	

Conforme	 demonstrado	 na	 tabela	 anterior,	 depois	

da	 candidata	 eleita,	 aparecem,	 em	 ordem	 percentual	 de	

votos,	 Dr.	 Ernandes	 (CIDADANIA),	 Erivelton	 (PT),	 Julio	

Gonçalves	 (REPUBLICANOS),	 Professor	 Tarciso	 (PDT),	

Alessandro	 da	 Autoelétrica	 (PTB)	 e	 SGT	 Tibúrcio	

(PATRIOTA),	todos	com	menos	de	20%	dos	votos	válidos.	

Diante	de	tais	resultados,	percebe-se	que	a	esquerda	

da	 cidade,	 ilustrada	 na	 edição	 anterior	 do	 boletim,	 não	

obteve	 bons	 resultados	 eleitorais	 diante	 da	 direita,	

representada,	sobretudo,	pela	candidata	eleita	Lucimar	do	

Dr.	 Flávio	 (PL),	 que	 “surfou”	 na	 onda	 bolsonarista	 ainda	

presente	 na	 cenário	 eleitoral.	 Cabe	 ressaltar	 que	 os	

resultados	 da	 candidata	 refletem	 sua	 postura	 política	 e	

administrativa,	uma	vez	que	reforçam	a	sua	boa	aceitação	

por	 parte	 do	 eleitorado	 e	 a	 tradição	 do	 município	 em	

decidir	 seus	 pleitos	 em	 primeiro	 turno,	 apesar	 do	 alto	

índice	de	votos	nulos,	brancos	e	de	abstenções	durante	o	

pleito.	
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Ainda	conforme	destacado	na	edição	anterior	deste	

boletim,	 a	 forte	 chapa	de	 	Lucimar	do	Dr.	Flávio	 (PL)	 foi,	

também,	 um	 dos	 fatores	 determinantes	 para	 a	 sua	

reeleição.	 Em	 contrapartida,	 Erivelton	 Dias	 Costa	 (PT),	

candidato	apoiado	por	André	Ceciliano	(PT),	presidente	da	

Alerj,	e	por	Délio	Leal,	ex	deputado	estadual	e	ex	prefeito	de	

Paracambi,	 não	 obteve	 um	 bom	 percentual	 de	 votos,	

ficando	 em	 terceiro	 lugar	 com	 10,35%	 do	 total	 de	 votos	

válidos.	

	

São	João	de	Meriti	

	

Em	 oposição	 ao	 cenário	 político	 demonstrado	 em	

Paracambi,	 os	 cidadãos	 da	 cidade	 de	 São	 João	 de	 Meriti	

elegerão	 seu	prefeito	em	um	segundo	turno	das	eleições,	

que	serão	disputadas	entre	João	Ferreira	Neto,	conhecido	

como	Dr.	João	(DEM),	e	Leo	Vieira	(PSC).	

A	 tabela	 abaixo	 ilustra	 os	 percentuais	 de	 votos	

válidos	obtidos	 por	 cada	 um	dos	 candidatos	 no	 primeiro	

turno	do	pleito	municipal.	Vale	lembrar	que	o	total	de	votos	

válidos	em	São	João	de	Meriti	foi	de	222.281	votos	.	

	

Candidatos	2020	 Partido	 Percentual	%	

Charlles	Batista	 REPUBLICANOS	 12,62%	

Dr.	João	 DEM	 32,27%	

Giovani	Ratinho	 PROS	 12,27%	

Leo	Vieira	 PSC	 19,57%	

Paulinho	do	
Sindicato	

PT	 2,33%	
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Professor	Joziel	 PSL	 14,17%	

Titinho	 PODE	 3,29%	

Vinicius	Baião	 PSOL	 3,48%	
	

Os	candidatos	que	mais	pontuaram	e	disputarão	o	

segundo	 turno	 das	 eleições	 municipais	 de	 São	 João	 de	

Meriti,	conforme	já	mencionado,	foram	Dr.	João	(DEM),	com	

32,27%	dos	votos	válidos	e	Leo	Vieira	(PSC)	com	19,57%	

dos	votos.	Em	seguida	figuram,	em	ordem	de	expressão	de	

votos,	 Professor	 Joziel	 (PSL),	 Charlles	 Batista	

(REPUBLICANOS),	Giovani	Ratinho	(PROS),		Vinicius	Baião	

(PSOL),	Titinho	(PODE)	e	Paulinho	do	Sindicato	(PT).																																	

					Conforme	 demonstrado	 pelos	 resultados	

apresentados,	percebe-se	que	apesar	de	possuir	uma	sólida	

coligação	e	um	favoritismo	eleitoral	alto,	o	atual	prefeito	de	

São	João	de	Meriti	não	conseguiu	reeleger-se	no	primeiro	

turno,	 conforme	 a	 expectativa	 eleitoral	 citada	 na	 versão	

anterior	deste	boletim	.	Seu	adversário,	filiado	ao	PSC,	é	um	

dos	 prefeitáveis	 que	 pegou	 carona	 eleitoral	 na	 onda	

bolsonarista,	conseguindo	a	façanha	de	disputar	o	segundo	

turno	 das	 eleições,	 mesmo	 sem	 grandes	 apoios,	

desbancando	 o	 principal	 adversário	 político	 de	 Dr.	 João	

(DEM),	o	 também	candidato	bolsonarista	e	armamentista		

Charlles	Batista	(REPUBLICANOS),	que	amargou	o	quarto	

lugar	 no	 pleito	 realizado	 e	 obteve	 	 12,62%	 dos	 votos	

válidos.	

Assim	 como	 em	 Paracambi	 e	 em	 boa	 parte	 das	

demais	 cidades	 da	 baixada	 fluminense,	 os	 candidatos	 da	

esquerda	não	obtiveram	bons	resultados,	figurando	entre	

os	últimos	candidatos.	A	não	reeleição	do	atual	prefeito	em	
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primeiro	 turno	 deve-se,	 em	 parte,	 à	 alta	 fragmentação	

política	entre	os	partidos	e	candidatos	na	cidade,	além	do	

alto	índice	de	eleitores	que	votaram	em	branco,	nulo	ou	se	

abstiveram,	 revelando	 sua	 insatisfação	 com	 o	 cenário	

político	local.		

O	 resultado	 do	 segundo	 turno	 das	 eleições	 no	

município	de	São	João	de	Meriti	confirmou	a	expectativa	da	

maioria	da	população	e	que	figurou	no	primeiro	turno.	 	O	

candidato	 Dr.	 João	 (PL)	 saiu	 vitorioso	 com	 56,83%	 dos	

votos	válidos	contra	43,17%	de	seu	adversário,	Leo	Vieira	

(PSC)28.	

		 A	baixa	popularidade	do	candidato	do	PSC,	aliada	à	

forte	 coligação	 do	 candidato	 reeleito	 no	 município	

contribuíram	para	tal	resultado	eleitoral,	no	qual	houve	um	

farto	aproveitamento	da	“ondas”	bolsonarista	presente	em	

todo	 o	 país.	 O	 resultado	 observado	 corrobora	 a	 análise	

anteriormente	realizada,	que	apontava	o	favoritismo	de		Dr.	

João	(PL)	na	disputa	pela	prefeitura	de	São	João	de	Meriti.	

		 Cabe	 ressaltar	 que,	 assim	 como	 observado	 no	

primeiro	 turno,	 o	 número	 de	 votos	 brancos,	 nulos	 e	

abstenções	 na	 cidade,	 quando	 somados,	 ultrapassam	 o	

percentual	 de	 45%,	 representando	 um	 valor	 bastante	

expressivo	 e	 atípico,	 se	 comparado	 com	 os	 valores	 de	

pleitos	anteriores.	

	

	 Queimados	

	

																																																								
28https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2020/resultado-das-

apuracoes/sao-joao-de-meriti.ghtml	
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O	processo	eleitoral	do	executivo	no	município	de	

Queimados	 foi	 concluído	 no	 1º	 turno	 sem	 uma	 margem	

percentual	 acentuada	 entre	 os	 três	 candidatos	 mais	

votados.	 Glauco	 Kaizer	 (SOLIDARIEDADE)	 foi	 eleito	 com	

28,83%	 dos	 votos	 –	 correspondente	 a	 19.010	 votos	 –	

seguido	de	Zaqueu	e	Professor	Lenine	Lemos	–	com	25,61%	

e	23,76%	dos	votos,	respectivamente.			

Contrariando	 a	 expectativa	 criada	 em	 torno	 da	

candidatura	de	Lenine	Lemos,	a	formação	de	alianças	com	

vários	 políticos,	 inclusive	 com	 o	 atual	 prefeito	 de	

Queimados	não	foi	o	suficiente	para	eleger	o	candidato.	

	

	 Japeri	

	

No	dia	15	de	novembro	o	município	de	Japeri	elegeu	

no	 1ºturno	 a	 candidata	 do	 PDT	Dra.	 Fernanda	Ontiveros	

como	prefeita.	Recebendo	38,31%	dos	votos	derrotou	o	até	

então	 líder	 nas	 pesquisas	 de	 intenção	 de	 voto	Helder	 do	

PSC,	que	recebeu	34,40%	dos	votos.		

Nas	últimas	semanas	da	corrida	eleitoral	Fernanda	

fortaleceu	sua	campanha	com	a	ideia	de	renovação	política	

em	Japeri;	o	candidato	Helder	está	terminando	esse	ano	o	

segundo	 mandato	 como	 vereador	 da	 cidade,	 não	

representando	assim,	uma	figura	política	nova.	Além	disso,	

a	 prefeita	 eleita	 também	 focou	 seu	 discurso	 na	 sua	

profissão	de	médica	e	ressaltou	a	importância	de	melhorias	

serem	trazidas	na	área	da	saúde	pública	que,	no	município,	

é	motivo	de	grandes	denúncias	de	precariedade	por	parte	

dos	moradores	–	situação	que	se	encontra	agravada	desde	

o	início	do	cenário	pandêmico.			
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	 Seropédica	

	 	

		 No	 ano	 de	 2020,	 o	 município	 de	 Seropédica	 teve	

cinco	candidatos	concorrendo	ao	cargo	de	prefeito:Adonis	

Teixeira	do	Democracia	Cristã,	o	atual	prefeito	Anabal	do	

PDT,	Dra.	Glória	do	MDB,	Luciano	da	Rede	Construir	do	PL	

e	o	Professor	Lucas	do	PSC.	

Seropédica	 não	 teve	 segundo	 turno,	 portanto	 o	

resultado	de	quem	seria	o	novo	prefeito	saiu	no	final	do	dia	

15	de	Novembro	assim	que	se	encerraram	as	votações.	O	

Professor	 Lucas	 foi	 quem	 teve	maior	 número	 de	 votos	 e	

ganhou	a	eleição	com	cerca	de	66,01%.	Em	segundo	lugar	

ficou	o	atual	prefeito	com	27,37%	dos	votos,	e	em	terceiro	

lugar	ficou	Luciano	da	Rede	Construir	que	teve	3,12%	dos	

votos.	 O	 número	 de	 abstenções	 foi	 de	 22,33%,	 e	 nulo	 e	

branco	foi	de	6,93%.			

Segundo	uma	reportagem	no	O	DIA,	Professor	Lucas	

está	 sendo	 investigado	 pela	 	 Delegacia	 de	 Repressão	 ás	

Ações	 Criminosas	por	 causa	 de	 uma	 suspeita	de	 que	 sua	

candidatura	 possa	 estar	 vinculado	 a	milícia	 que	 atua	 em	

Seropédica.	 Ele	 e	 sua	 vice	 chegaram	 a	 ser	 intimados	 a	

depor,	porém	não	compareceram.	A	reportagem	conta	que	

a	partir	de	alguns	relatos	de	moradores,	foi	revelado	que	os	

cabos	 eleitorais	 do	 vereador	 eleito	 atuavam	 de	 forma	

violenta	 com	 aqueles	 que	 mostravam	 apoiar	 outros	

candidatos.	

	

	Belford	Roxo	
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O	prefeito	Waguinho	 (MDB)	 foi	 reeleito	 com	80,40%	dos	

votos	 e	 contou	 com	 apoio	 da	 família	 Bolsonaro	 e	 da	 ala	

evangélica.	

	

Belford	Roxo	

	

Confirmando	 o	 favoritismo	 eleitoral	 analisado	 na	

conjuntura	do	boletim	anterior,	o	atual	prefeito	de		Belford	

Roxo,	 Waguinho	 (MDB)	 foi	 reeleito	 com	 um	 percentual	

expressivo	de	80,40%	dos	votos	válidos,	figurando	em	um	

patamar	 bem	 à	 frente	 de	 seus	 adversários	 políticos	 na	

cidade29.	

	

Candidato	 Percentual	(%)	

Assis	Freitas	 1,00%	

Cristiano	Santos	 12,63%	

Junior	Cruz	 4,10%	

Neuzinha	Jornaleira	 1,87%	

Waguinho	 80,40%	
	

Logo	após	o	candidato	reeleito	da	cidade,	 figuram,	

com	 um	 percentual	 de	 votos	 bem	 abaixo	 do	 primeiro	

colocado,	 Cristiano	 Santos	 (PL)	 com	12,63%,	 Junior	 Cruz	

(PSD)	com	4,10%,	Neuzinha	Jornaleira	(PSOL)	com	1,87%	

e	Assis	Freitas	(PC	do	B)	com	1,00%	dos	votos.	

Tal	 tendência	 notada	 no	 município	 confirma	 o	

amplo	 apoio	 da	 população	 ao	 candidato	 Waguinho,	 que	

mesmo	afastado	do	cargo	em	abril	de	2019	devido	à	uma	

																																																								
29	
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investigação	 de	 desvios	 de	 recursos	 públicos	 e	

reempossado	por	decisão	do	TRE	no	mesmo	ano	continuou	

com	alto	favoritismo.	Cabe	dizer	que	o	candidato	também	

aproveitou-se	 do	 fenômeno	 bolsonarista	 para	 angariar	

votos	 em	 sua	 candidatura,	 uma	 vez	 que	 o	 perfil	 do	

eleitorado	 de	 Belford	 Roxo	 demonstra	 ser	 bastante	

conservador.	

O	número	de	abstenções,	votos	brancos	e	nulos	na	

cidade	também	figurou	em	altos	patamares,	contando	com	

um	percentual	maior	que	30%.	

	

Itaguaí	

	

Doutor	Rubão	do	Podemos	venceu	a	prefeitura	com	apenas	

17%	dos	votos.	

	

Conclusão		

	

		 O	 balanço	 das	 eleições	 nas	 cidades	 da	 Baixada	

Fluminense	indica	um	predomínio	dos	partidos	da	direita-

tradicional.	 Tal	 domínio,	 contudo,	 não	 se	 dá	 com	 uma	

diferenciação	 nítida	 com	 a	 direita	 bolsonarista.	 Por	 fim,	

verificou-se	 uma	 tendência	 a	 continuidade	 dos	 grupos	

políticos	que	já	governavam	a	maioria	das	cidades.		

	

	

	

	

	

	

	



	
47 

Eleições municipais na região dos Lagos do estado Rio de 
Janeiro 

	
POR KAROLINY FLOR30	

	

O	 presente	 texto	 tem	 como	 objetivo	

dar	 continuação	no	mapeamento	das	eleições	municipais	

das	 regiões	 dos	 lagos,	 mais	 precisamente,	 as	 cidades	 de	

Arraial	do	cabo,	Cabo	Frio,	armação	de	Búzios	e	Saquarema.	

Com	 isso,	 relatar	 os	 resultados	

obtidos	após	a	apuração	de	votos	no	dia	15	de	outubro.	[1]	

No	 boletim	 anterior,	 podemos	 ver,	

apesar	 das	 diferenças	 políticas	 nas	 cidades,	 uma	 grande	

propensão	 no	 campo	 da	 direita	 liberal	 e	 direita	

bolsonarista.	Além	disso,	nas	eleições	de	2018	houve	um	

grande	avanço	em	relação	ao	campo	da	direita.	

Contudo,	 no	 último	 mês	 podemos	

identificar	 que	 enquanto	 a	 maior	 parte	 das	 pessoas	

concorrendo	ao	pleito	em	Búzios	eram	de	direita,	em	Cabo	

Frio	criou-se	um	bloco	de	centro-	esquerda.	

Sendo	 assim,	 esse	 texto	 procura	

analisar	 a	 apuração	 de	 votos	 nessas	 regiões.	 As	 Fontes	

utilizadas	foram	tiradas	de	jornais	locais,	do	site	g1	e	TSE	

Cabo	Frio	

O	 candidato	 eleito	 foi	 José	 Bonifácio	

(PDT)	 com	44,45%	dos	votos.	Ele	e	 seu	vice,	Magdala	de	

Tamoios,	do	Podemos,	fazem	parte	da	coligação	Juntos	por	

um	 novo	 amanhã,	 formada	 pelos	 partidos	 PDT,	 PT,	

CIDADANIA,	PSB,	PC	do	B,	PODE,	REDE,PV	e	AVANTE.	

																																																								
30Graduanda	do	curso	Licenciatura	em	Ciências	Sociais	do	IFCS-UFRJ	e	pesquisadora	do	NUDEB	
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Apesar	da	reeleição,	o	candidato	pode	

ter	 o	 registro	 de	 candidatura	 indeferido	 pelo	 Tribunal	

Regional	Eleitoral	

Pois	 o	 candidato	 Doutor	 Serginho	

(Republicanos),	que	 ficou	em	segundo	 lugar	 com	33,77%	

contestou	 que	 a	 reeleição	 do	 candidato	 foi	 com	 base	 em	

contas	reprovadas	pelo	TRE.	

Caso	 a	 decisão	 seja	 contrária	 à	

Bonifácio,	sua	situação	ficaria	junta	ao	dos	seis	eleitos	que	

aguardam	uma	decisão	do	TSE	para	saber	se	assumirão	os	

cargos	em	Janeiro.	

	

Os	 resultados	 após	 a	 apuração	

ficaram	assim:	

	

Candidatos	 Partidos

	 Porcentagens	

José	Bonifácio	 PDT	 44,75%	

Doutor	Serginho	 REPUBLICANOS

	 33,77%	

Marquinho	 MDB	 8,89%	

		

Candidatos	 Partidos

	 Porcentagens	

Capitão	Diogo	 PSDB	 3,74%	

Rodrigo	Gurgel	 PSL	 3,47%	

Cris	Fernandes	 PSD	 1,82%	

Dr.	Adriano	 DEM	 1,23%	

Dirlei	Pereira	PTC	 0,83%	

Anderson	Macleyves	PMN	 0,58%	

Professor	Betinho	 PSOL	 0,56%	
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Prof.	Fernando	de	

Oliveira	 UP	 0,35%	

	

	

Além	disso,	 vale	 ressaltar	que	o	PDT	

elegeu	 51	 vereadores	 na	 cidade	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 9	

representantes	nas	Regiões	dos	Lagos.	Esse	partido	que	é	

de	Centro-esquerda	e	vem	representando,	mais	uma	vez,	

Cabo	Frio.	

	

Arraial	do	Cabo	

	

O	candidato	eleito	foi	Marcelo	Magno	

(solidariedade)	com	39,56%	dos	votos.	Junto	com	seu	vice,	

Deivinho,	também	do	solidariedade,	faz	parte	da	coligação	

PSL	/	MDB	/	PSD	/	PL	/	SOLIDARIEDADE.	

	

Os	resultados	após	a	apuração	ficaram	

assim:	

	

Candidatos	 Partidos

	 Porcentagens	

Marcelo	 Magno

	 SOLIDARIEDADE	 39,56%	

Renatinho	Vianna	 REPUBLICANOS

	 30,11%	

Ton	Porto	 DEM	 17,24%	

Henrique	Melmam	 PRTB	 10,97%	

Willian	Luz	 PT	 2,12%	
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Durante	 a	 campanha,	 o	 candidato	

Marcelo	Magno,	 recebeu	 o	 apoio	 do	 ex-prefeito	Andinho,	

afastado	do	cargo	por	abuso	de	poder,	em	2016.	O	irmão	de	

Andinho,	Deivinho	Brito	foi	eleito	vice-prefeito	na	chapa	de	

Magno.	[2]	

Os	 partidos	 que	 mais	 conquistaram	

cadeiras	 na	 Câmara	 de	 Arraial	 do	 Cabo	 foram	 o	 PV,	

Republicanos	e	PSL,	com	dois	vereadores	eleitos	cada,	e	o	

PSD,	DEM	e	PSDB,	com	um	representante	cada	

Interessante	pontuar	que	este	partido	

centro-esquerda	ficou	numa	disputa	acirrada	com	o	partido	

Republicanos,	 que	 é	 centro-direita,	 quase	 resultando	 em	

empate	técnico.	

	

Armações	de	Búzios	

	

O	 candidato	 eleito	 foi	 Alexandre	

Martins,	 do	 Republicanos.	 Teve	 o	 total	 de	 43,44%	 dos	

votos.	Junto	com	seu	vice,	Miguel	Pereira,	do	Republicanos,	

faz	parte	da	coligação	Governo	Participativo,	formada	pelos	

partidos	PMN,	PV,	REPUBLICANOS,	PL	e	MDB.	

	

Os	 resultados	 após	 a	 apuração	

ficaram	assim:	

	

	

Candidatos	 Partidos

	 Porcentagens	

Alexandre	Martins	 REPUBLICANOS

	 43,44%	

Leandro	 PDT	 36,76%	
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João	Carrilho	PRTB	 10,68%	

Tolentino	Reis	 PODE	 3,92%	

Cmte	Serafim	PSD	 1,35%	

Prefeito	Morel	 PMB	 1,15%	

Tom	Viana	 PSL	 1,08%	

Rubens	Lopes	 REDE	 0,68%	

Valdir	Virgens	 AVANTE

	 0,49%	

Vicente	da	Padaria	 CIDADANIA

	 0,39%	

Paulo	Carvalho	 DC	 0,06%	

	

Alexandre	 iniciou	 a	 carreira	 de	

política	 concorrendo	 ao	 cargo	 de	 vereador	 pelo	 PDT	 em	

2004.	Depois,	em	2008,	concorreu	as	eleições	como	Vice-

prefeito	pelo	PSDB.	Em	2012,	Alexandre	Martins	disputou	

novamente	como	Vice-prefeito	de	Búzios.	No	ano	de	2014,	

foi	 Deputado	 Estadual	 suplente	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 pelo	

partido	PRB.	Em	2016,	concorreu	a	eleições	de	Búzios	como	

prefeito	pelo	PRB,	mas	não	se	elegeu.	

Além	 disso,	 os	 partidos	 que	 mais	

conquistaram	cadeiras	na	Câmara	de	Armação	dos	Bú	zios	

foram	 os	 Republicanos,	 PRTB,	 PROS	 e	 DEM,com	 dois	

vereadores	 eleitos	 cada,	 e	 o	 Patriota,	 com	 um	

representante.	O	que	reflete	a	força	da	direita	nessa	região.	

	

Saquarema	

	

A	candidata	eleita	 foi	Manoela	Peres,	

do	DEM,	com	78,52%	dos	votos.	Junto	ao	seu	vice,	Romulo	

Gomes,	do	PSL,	 faz	parte	da	coligação	Vamos	Seguir	Com	
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Ela!,	 formada	 pelos	 partidos	 PP,	 PDT,	 PSL,	 CIDADANIA,	

DEM,	DC,	PTC,	PV,	PSDB	e	PROS.	

Na	 pesquisa	 anterior	 podemos	

perceber	que	a	candidata,	Manoela	Peres,	se	filiou	ao	DEM	

para	buscar	uma	reeleição.	

	

Os	resultados	ficaram	assim:	

	

Candidatos	 Partidos

	 Porcentagens	

Manoela	Peres	 DEM	 78,52%	

Rodrigo	 REPUBLICANOS

	 11,66%	

Renato	 Ribeiro

	 SOLIDARIEDADE	 4,96%	

Marcio	Motta	PSD	 2,63%	

Luciana	Queiroz	 PSB	 1,72%	

Cosme	Souza	PCdoB	0,51%	

	

A	maioria	 dos	 eleitos	 na	 bancada	 foi	

do	partido	PDT,	que	elegeu	3	vereadores,	seguido	por	DEM,	

PSDB,	PROS	e	PSL,	cada	um	deles	com	2	representantes.	

	

Conclusão	

Com	 base	 nas	 pesquisas	 podemos	

perceber	que	o	campo	de	direita	tem	uma	certa	influência	

e	 se	 faz	 mais	 forte	 em	 algumas	 cidades	 nas	 regiões	 dos	

lagos.	 Contudo,	 dentre	 as	 quatro	 cidades	 analisadas	

podemos	identificar	a	presença	da	esquerda	em	Cabo	Frio	

e	Arraial	do	Cabo,	 enquanto	que	em	Saquarema	e	Búzios	

existe	liderança	de	direita	e	centro-direita.		
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Os prefeitos eleitos em Niterói, São Gonçalo e Maricá:  
 
BRUNA WERNECK CANABRAVA	

 
Findo	o	processo	eleitoral,	podemos	fazer	um	

balanço	 nos	 três	 municípios	 analisados	 e	 as	

possíveis	 repercussões	 na	 política	 fluminense	 nos	

próximos	anos.	

 
NITEROI	

 
Como	 previsto,	 PDT	 confirmou	 vitória	 em	

Niteroi.	 O	 atual	 prefeito	 Rodrigo	 Neves	 (PDT)	

encerra	 seu	 mandato	 com	 mais	 de	 85%	 de	

aprovação31	e	faz	a	transição	de	mandato	para	seu	

correligionário,	 Axel	 Grael,	 eleito	 já	 no	 primeiro	

turno	 com	 62%	 dos	 votos32.	 No	 último	 boletim,	

destacamos	 o	 alto	 número	 de	 candidaturas	 de	

direita	(em	contraste	com	a	total	ausência	delas	em	

2016).	Havia	uma	hipótese	de	maior	equilíbrio	entre	

as	 forças	 de	 direita	 e	 esquerda,	 devido	 à	 votação	

expressiva	em	Bolsonaro	em	2018.	Essa	hipótese,	no	

entanto,	não	passou	no	teste	das	urnas.	Não	apenas	

o	 trabalhista	 alcançou	 confortável	 vitória,	 mas	 o	

segundo	 colocado	 na	 corrida	 eleitoral	 foi	 Flavio	

Serafini,	do	Psol,	com	10%	dos	votos.	Ou	seja:	toda	a	

direita	não	chegou	à	marca	de	um	terço	dos	votos	

válidos.			

																																																								
31Fonte:	https://www.ocafezinho.com/2020/08/24/em-niteroi-aprovacao-de-rodrigo-neves-pdt-
ultrapassa-85/	
32Fonte:	https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao/resultados	
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MARICÁ	

	

Semelhante	a	Niteroi,	Maricá	ofereceu	pouca	

surpresa	 e	 amplo	 conforto	 à	 esquerda:	 o	 prefeito	

Fabiano	Horta	(PT)	confirmou	seu	favoritismo	com	

impressionantes	88%	dos	votos	válidos.	

	

SÃO	GONÇALO	

	

Em	São	Gonçalo,	a	temporada	eleitoral	foi,	de	

fato,	 uma	 disputa.	 Sem	 pesquisas	 oficiais,	 havia	

incerteza	 sobre	 quem	 passaria	 para	 o	 segundo	

turno.	As	candidaturas	mais	competitivas	eram:	

	

● Capitão	Nelson	(Avante)	

● Dejorge	Patrício	(Republicano)	

● Dimas	Gadelha	(PT)	

● 	

Ao	 final	 da	 apuração,	 foi	 o	 petista	 Dimas	

quem	 levou	 a	 maior	 vantagem,	 com	 31,36%	 dos	

votos.	 Seu	 adversário	 no	 segundo	 turno	 seria	

Capitão	 Nelson	 (22,82%),	 que	 bateu	 Dejorge	

(22,62%)	por	apenas	735	votos,	em	um	município	

de	340	mil	habitantes.			

	 Ainda	assim,	o	desafio	da	chapa	PT-PDT	era	grande,	

no	 município	 que	 não	 elegia	 um	 prefeito	 de	
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esquerda	 desde	 200033,	 composto	 40%	 de	

evangélicos.	

A	 dimensão	 religiosa	 do	 eleitorado	 levou	 o	

candidato	a	assinar	uma	carta	compromisso	em	que	

se	 posicionava	 contra	 o	 aborto	 e	 a	 “ideologia	 de	

gênero”34.	Dimas	contou	ainda	com	dois	reforços	de	

peso:	 Rodrigo	 Neves	 e	 Fernando	 Horta,	 cujos	

municípios	 já	 estavam	 definidos,	 se	 dedicaram	 à	

eleição	 em	 São	 Gonçalo,	 marcando	 presença	 em	

diversos	eventos	de	campanha	da	chapa	que	uniu	PT	

e	PDT.	Ainda	assim,	os	esforços	foram	insuficientes	

na	disputa	acirrada.	

Do	 outro	 lado,	 Capitão	 Nelson	 também	

contou	 com	 um	 apoio	 de	 peso.	 O	 presidente	 Jair	

Bolsonaro,	 que	 se	 absteve	 de	 tomar	 partido	 no	

segundo	 turno	na	 capital,	 gravou	vídeo	de	apoio	a	

Nelson,	pedindo	voto	explicitamente	contra	o	PT	em	

São	Gonçalo35.	

Embora	 as	 pesquisas	 indicassem	 uma	

vantagem	 confortável	 (61%)	 para	 Dimas	 às	

vésperas	 do	 segundo	 turno36,	 foi	 Capitão	 Nelson	

quem	levou	a	prefeitura	com	50,79%.	Observamos	

aqui	 a	 repetição	 do	 fenômeno	 observado	 desde	

2018	de	crescimento	de	candidaturas	bolsonaristas	

na	reta	final.	

																																																								
33Fonte:	https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prefeitos_de_S%C3%A3o_	
Gon%C3%A7alo_(Rio_de_Janeiro)	
34Fonte:	https://www.cartacapital.com.br/politica/candidato-do-pt-em-sao-goncalo-assina-carta-
contra-aborto-e-ideologia-de-genero/	
35Fonte:	https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/bolsonaro-grava-video-de-apoio-para-
candidato-prefeito-de-sao-goncalo-24765789.html	
36Fonte:	https://www.osaogoncalo.com.br/politica/90732/dimas-gadelha-pt-vence-por-61-contra-39-
de-capitao-nelson-em-votos-validos-aponta-pesquisa	
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CONCLUSÃO	

	

Ao	 comparar	 os	 resultados	 dos	 pleitos	

municipais	 de	 2016	 e	 2020,	 podemos	 interpretar	

uma	 hegemonia	 de	 esquerda,	 nos	 eleitorados	 em	

Niteroi	e	Maricá.	Porém,	não	podemos	ignorar	que	

entre	 esses	 dois	 eventos,	 em	 2018,	 ambos	 os	

municípios	optaram	por	Bolsonaro	 já	 no	 primeiro	

turno.	Por	isso,	apesar	do	quadro	bastante	estável	a	

nível	 municipal,	 não	 podemos	 contar	 que	 a	

correlação	 de	 forças	 se	 sustente	 nas	 corridas	

estadual	e	presidencial	de	2022.	

Em	 São	 Gonçalo,	 houve	 um	 claro	

fortalecimento	da	esquerda	com	a	união	do	campo.	

Porém,	 tal	 fortalecimento	 despertou	 empenho	por	

parte	 do	 presidente,	 o	 que	 impediu	 o	 sucesso	 da	

empreitada.	 Com	 resultado	 tão	 apertado,	 pode-se	

levantar	a	pergunta	se	a	escolha	por	manter	o	13	na	

cabeça	 de	 chapa	 pode	 ter	 feito	 a	 diferença.	 Não	

temos,	 no	 entanto,	 como	 testar	 essa	 hipótese.	

Requereria	outros	casos	semelhantes	como	base	de	

comparação,	mas	 nesse	 segundo	 turno,	 não	 houve	

outras	disputas	em	que	a	chapa	fosse	composta	por	

um	representante	de	cada	campo	da	esquerda.	
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Resultado das eleições municipais na Região Serrana do 
estado do Rio de Janeiro 
   
POR VENÂNCIO BATALHONE37 	

 

Em	 setembro,	 apresentamos	 o	 panorama	 das	

eleições	municipais	na	Região	Serrana	do	estado	do	Rio	de	

Janeiro	 [https://nudebufrj.com/2020/09/22/um-

panorama-das-eleicoes-municipais-na-regiao-serrana-do-

estado-do-rio-de-janeiro/].	 Dando	 sequência	 ao	

acompanhamento,	 o	 presente	 boletim	 traz	 os	 resultados	

para	prefeito	e	vereadores	nas	cidades	de	Petrópolis,	Nova	

Friburgo	 e	 Teresópolis,	 buscando	 analisar	 as	 dinâmicas	

locais	 e	 possíveis	 convergências	 com	 os	 resultados	 do	

pleito	na	escala	nacional.	

No	boletim	anterior,	foi	analisada	a	tendência,	nas	

eleições	presidenciais,	de	um	progressivo	deslocamento	do	

eleitorado	 da	 Serra	 para	 a	 direita	 do	 campo	 político,	

acentuado	 pelos	 impactos	 do	 golpe	 de	 2016	 e	 da	

“direitização”	 da	 vida	 política	 brasileira.	 No	 entanto,	

ressaltou-se	 que	 a	 observação	 das	 dinâmicas	municipais	

indicam	 uma	 maior	 influência	 das	 lógicas	 locais,	

característica	 recorrente	 em	 disputas	 em	 cidades	 do	

interior.	 Outra	 tendência,	 a	 partir	 de	 	 2004,	 é	 a	

fragmentação	 dos	 partidos	 mais	 identificados	 com	 o	

campo	da	 esquerda,	 sendo	mais	 comum	as	 candidaturas	

próprias,	em	detrimento	das	coligações	mais	amplas.	

Foi	apontada	também	uma	relativa	diversidade	dos	

cenários	em	função	do	contexto	de	cada	cidade.	Destacou-

																																																								
37	Venâncio	Batalhone	é	graduando	de	Ciências	Sociais	e	pesquisador	do	NUDEB	
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se	as	manifestações	locais	de	duas	tendências	nacionais:	a	

desorganização	 e	 conflitos	 internos	 no	 campo	 do	

bolsonarismo,	 traduzindo-se	 em	uma	 fraca	 presença	 nas	

eleições	 municipais;	 e	 a	 fragmentação	 da	 esquerda,	

diminuindo	as	chances	de	vitória	e	protagonismo	eleitoral.	

A	hipótese	central	era	a	de	um	quadro	de	favoritismo	dos	

partidos	de	direita	tradicionais.	

Os	 resultados	 pelo	 país	 confirmaram	 esta	

expectativa,	 sendo	 interpretados	 como	 um	 desejo	 dos	

eleitores	por	candidatos	mais	experientes	e	partidos	mais	

tradicionais.	 Observou-se	 pouco	 envolvimento	 de	

Bolsonaro	 nas	 eleições	 e	 a	 derrota	 de	 candidatos	 para	

prefeito	 que	 buscaram	 mais	 explicitamente	 seu	 apoio,	

como	foi	o	caso	de	São	Paulo,	Rio	de	Janeiro	e	Fortaleza.	A	

fragmentação	do	campo	da	esquerda,	conforme	analisado	

anteriormente,	 se	 manifestou	 na	 escassa	 vitória	 nas	

capitais.	

Outro	 fenômeno	 observado	 foram	 alguns	 bons	

resultados	 da	 esquerda	 nas	 eleições	 legislativas,	 com	 o	

aumento	 das	 bancadas	 do	 PSOL	 em	 São	 Paulo	 e	 Rio	 de	

Janeiro,	 e	 com	 a	 eleição	 de	 vereadores	 ligados	 a	

movimentos	negros,	LGBTQI	e	feministas38.	

Na	 sequência,	 serão	 analisados	 os	 resultados	 do	

pleito	 em	 cada	 cidade.	 As	 fontes	 usadas	 foram	o	 site	 do	

Tribunal	Superior	Eleitoral	e	portais	de	notícias	como	o	G1,	

The	Intercept	Brasil	e	jornais	locais.	

	

Petrópolis	

	

																																																								
38https://theintercept.com/2020/11/17/esquerda-eleicoes-marielle-psol-boulos-pt/	
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Conforme	foi	apontado	no	boletim	anterior,	o	atual	

prefeito,	 Bernardo	Rossi	 (PL)	 tentava	 a	 reeleição,	 com	 a	

direita	 tradicional	 em	 torno	 de	 sua	 candidatura.	 No	

entanto,	o	ex-prefeito	Rubens	Bomtempo	(PSB)	 foi	eleito	

no	 segundo	 turno	 com	 55,18%	 dos	 votos.	 Conforme	 foi	

analisado,	embora	o	PSB	seja	identificado	como	um	partido	

do	espectro	da	esquerda,	o	sucesso	de	Bomtempo	parece	

se	dar	mais	por	sua	posição	enquanto	liderança	histórica	

da	cidade,	já	tendo	sido	prefeito	nos	períodos	entre	2001	e	

2008	e	2013	e	2016.	A	disputa	entre	os	dois	no	segundo	

turno	tem	se	repetido	desde	2012.	

	

PETRÓPOLIS39	
Prefeito	-	Segundo	Turno	

Candidato	 Partido	
(coligação)	 Resultado	

RUBENS	BOMTEMPO	(ELEITO)	
PSB	

(Solidariedade	
e	PROS)	

55,18%	

BERNARDO	ROSSI	 PL	(DEM,	MDB,	
DC,	PTB)	 44,82%	

Prefeito	-	Primeiro	Turno	
Candidato	 Partido	

(coligação)	 Resultado	

RUBENS	BOMTEMPO	(2°	TURNO)	
PSB	

(Solidariedade	
e	PROS)	

23,37%	

BERNARDO	ROSSI	(2°	TURNO)	 PL	(DEM,	MDB,	
DC,	PTB)	 16,75%	

PROFESSOR	LEANDRO	AZEVEDO	 PSD	 16,61%	
ELIAS	MONTES	 PSL	 11,40%	

JAMIL	SABRÁ	 PSC	(PSDB,	
PTC,	PMB)	 5,05%	

ALEXANDRE	GURGEL	 Cidadania	
(REDE)	 4,65%	

CORONEL	ARNALDO	VIEIRA	NETO	 PRTB	(PMN)	 3,78%	
MATHEUS	QUINTAL	 Republicanos	 3,78%	
PROFESSORA	LÍVIA	MIRANDA	 PCdoB	(PT)	 3,48%	

																																																								
39https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/divulga-desktop/	



	
60 

PROFESSOR	JOSÉ	LUIZ	 PSOL	 2,79%	
RAMON	MELO	 Avante	 2,32%	
EDUARDO	SILVÉRIO	 Podemos	 1,03%	
MARCOS	NOVAES	 PDT	(PV)	 0,97%	

	

No	 primeiro	 turno,	 Bomtempo	 obteve	 23,37%	 e	

Rossi	16,75%.	O	candidato	do	PSD	ficou	em	terceiro	com	

16,61%,	sendo	o	partido	com	maior	número	de	votos	para	

vereadores.	 Em	 seguida,	 tivemos	 o	 bolsonarista	 Elias	

Montes	 (PSL),	 com	11,40%;	este	último	buscou	apoio	da	

família	Bolsonaro	e	de	deputados	estaduais	e	federais	do	

PSL,	 exibindo	 fotos	 com	os	mesmos	em	sua	página	e	em	

redes	sociais.40	

Os	 outros	 partidos	 da	 esquerda	 confirmaram	 um	

resultado	pouco	expressivo:	a	coligação	PC	do	B	e	PT	ficou	

com	3,48%	e	o	PSOL	com	2,79%.	

Em	relação	à	formação	da	Câmara	Municipal,	o	PSD	

confirmou	sua	 força	com	a	maior	votação	para	vereador,	

conseguindo	duas	vagas.	O	PSB,	vencedor	com	Bomtempo,	

ficou	 apenas	 em	oitavo,	 com	um	 representante.	 O	 PL	 de	

Rossi	 chegou	 em	 terceiro	 (2	 eleitos).	 Vale	 observar	 a	

discrepância	da	quantidade	de	votos	entre	as	chapas	que	

foram	 para	 o	 segundo	 turno:	 a	 coligação	 PSB,	

Solidariedade	 e	 PROS	 obteve	 19.559	 votos,	 contra	 os	

43.947	do	PL,	DEM,	MDB,	DC	e	PTB.	Observando	a	futura	

composição	 da	 Câmara,	 será	 necessário	 um	 esforço	 da	

parte	do	prefeito	eleito	em	sua	articulação.	

Acompanhando	a	tendência	manifestada	em	outras	

cidades	 do	 país,	 o	 candidato	 a	 vereador	mais	 votado	 foi	

Yuri	Moura,	do	PSOL,	 com	3.742	votos.	Ele	 chegou	a	 ser	

																																																								
40https://www.eliasmontes.com.br/c%C3%B3pia-quem-sou-1	
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anunciado	 como	 pré-candidato	 a	 prefeito,	 tendo	 sido	 o	

terceiro	colocado	em	2016	para	prefeito	e	obtido	12.623	

votos	para	deputado	estadual	em	2018.41	

	

PETRÓPOLIS	

Partido	 Vereadores	
Eleitos	

N°	Votos	
Partido	

PSD	 2	 13636	
DC	 2	 13280	
PL	 2	 11271	
Republicanos	 1	 10947	
MDB	 1	 11089	
PSC	 1	 10913	
PSL	 1	 9111	
PSB	 1	 8600	
Democratas	 1	 8307	
PSOL	 1	 7336	
PRTB	 1	 7128	
Solidariedade	 1	 6769	
Cidadania	 0	 5675	
PROS	 0	 4190	
NOVO	 0	 3439	
Avante	 0	 3114	
PC	do	B	 0	 2678	
Podemos	 0	 2554	
REDE	 0	 1951	
PSDB	 0	 1605	
PMB	 0	 1327	
PDT	 0	 980	
PT	 0	 589	
PV	 0	 436	
PTC	 0	 301	
	

Nova	Friburgo	

	

																																																								
41https://tribunadepetropolis.com.br/eleicoes-2020-tribuna-entrevista-o-pre-candidato-a-prefeito-
yuri-moura-sobre-juventude	
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Se,	de	maneira	geral,	 as	 eleições	municipais	deste	

ano	 mostraram	 uma	 tendência	 à	 consagração	 de	

candidatos	 conhecidos	 e	 partidos	 tradicionais,	 Nova	

Friburgo	foi	uma	exceção.	Tínhamos	também	a	tentativa	de	

reeleição	do	atual	prefeito,	Renato	Bravo	(Progressistas),	

eleito	 em	2016	 com	28,23%	dos	 votos.	No	 entanto,	 este	

último	alcançou	apenas	3,70%	neste	pleito.	

No	boletim	de	setembro,	salientamos	que	o	fato	de	

o	município	ter	eleição	em	turno	único	traria	um	fator	de	

maior	 incerteza.	 Este	 parece	 ter	 sido	 o	 caso:	 Johnny	

Maycon,	 engenheiro	mecânico	 de	 35	 anos	 foi	 eleito	 com	

23,28%	pelo	partido	Republicanos.	Vale	ressaltar	também	

o	número	elevado	de	candidaturas	(16)	e	o	espraiamento	

dos	 votos.	 Johnny	 tinha	 sido	 eleito	 vereador	 em	 2016,	

tendo	sua	atuação	classificada	por	um	jornal	local	como	de	

perfil	 “fiscalizatória”42.	 O	 eleito	 defendeu	 durante	 a	

campanha	 ferramentas	 para	 uma	 maior	 fiscalização	 e	

participação	da	população43.	

	

NOVA	FRIBURGO	
Prefeito	-	Turno	Único	

Candidato	 Partido	(coligação)	 Resultado	
JOHNNY	MAYCON	(ELEITO)	 Republicanos	 23,28%	
WANDERSON	NOGUEIRA	 PDT	(PSB)	 18,52%	
DR.	LUIS	FERNANDO	 PROS	(PTB,	DC)	 10,40%	

ALEXANDRE	CRUZ	
Cidadania	(DEM,	
Solidariedade,	
Podemos)	

9,78%	

SÉRGIO	LOUBACK	 PSC	(PL,	PSDB)	 7,92%	
ANDRÉ	MONTECHIARI	 PRTB	 6,91%	
CLÁUDIO	DAMIÃO	 PSOL	(PCB)	 5,32%	

																																																								
42https://avozdaserra.com.br/noticias/johnny-maycon-e-eleito-prefeito-e-camara-de-friburgo-tera-
11-novos-rostos	
43https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2020/11/05/confira-a-entrevista-com-johnny-
maycon-candidato-a-prefeitura-de-nova-friburgo-pelo-republicanos.ghtml	
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DELEGADA	DANIELLE	BESSA	 PSL	(Patriota)	 4,43%	
ARTHUR	MATTAR	 Avante	 3,79%	
RENATO	BRAVO	 Progressistas	(MDB)	 3,70%	
JUVENAL	CONDACK	 PSD	 2,32%	
SÍLVIA	FALTZ	 PT	 1,11%	
MARIOZAM	DA	RÁDIO	 PTC	 0,89%	
CACAU	REZENDE	 PV	 0,67%	
LUCIDARLEN	NOVAES	 PMB	 0,64%	
HUGO	MORENO	 PSTU	 0,31%	

	

A	esquerda	posicionou-se	de	maneira	fragmentada,	

com	 quatro	 candidaturas,	 tendo	 uma	 segunda	 colocação	

com	a	chapa	PDT	e	PSB	(18,52%);	o	PSOL,	que	tinha	ficado	

em	 segundo	 em	 2016	 com	 23,79%,	 ficou	 com	 apenas	

5,32%;	 PT	 e	 PSTU	 ficaram	 com	 1,11%	 e	 0,31%,	

respectivamente.	 A	 candidada	 bolsonarista,	 a	 delegada	

Danielle	(PSL)	ficou	com	apenas	4,43%	dos	votos.	

Já	 em	 relação	 aos	 vereadores,	 o	 Republicanos,	 do	

prefeito	 eleito	 com	 22.277	 votos,	 Johnny	 Maycon,	 ficou	

apenas	 com	 a	 oitava	maior	 votação	 (5.341),	 com	 apenas	

um	vereador.	O	campo	da	esquerda	obteve	quatro	cadeiras	

na	Câmara,	sendo	duas	com	o	PSB	e	uma	para	PDT	e	PT.	

A	vereadora	eleita	pelo	PT	foi	a	mais	votada:	Maiara	

Felício,	com	1.870	votos.	Maiara	pode	ser	vista	como	um	

caso	 exemplar	 da	 onda	 de	 candidaturas	 exitosas	 de	

pessoas	engajadas	em	movimentos	sociais.	Mulher	negra	

de	26	anos,	é	líder	do	coletivo	Império	das	Nêgas,	projeto	

cultural	 criado	 em	 2015	 e	 que	 envolve	 cultura,	

empreendedorismo,	 expressões	 artísticas,	 palestras	 e	

atendimento	 psicológico.	 O	 coletivo	 busca	 a	 inclusão,	 a	

promoção	 da	 cidadania,	 o	 combate	 ao	 racismo,	 a	
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valorização	da	identidade	e	maior	participação	política	da	

população	negra44.	

	

NOVA	FRIBURGO	

Partido	 Vereadores	
Eleitos	

N°	Votos	
Partido	

DC	 2	 7804	
PSC	 2	 7795	
Progressistas	 2	 7018	
PSB	 2	 6996	
PL	 2	 6465	
Cidadania	 1	 5552	
PDT	 1	 5431	
Republicanos	 1	 5341	
PROS	 1	 5107	
PT	 1	 4928	
MDB	 1	 3877	
PSDB	 1	 3819	
PRTB	 1	 3707	
Avante	 1	 3626	
Patriota	 1	 3563	
PSL	 1	 3167	
Podemos	 0	 2796	
PSOL	 0	 2582	
DEM	 0	 2419	
PSD	 0	 2312	
PTB	 0	 1154	
PMB	 0	 856	
PTC	 0	 752	
PCB	 0	 376	
PV	 0	 318	
PSTU	 0	 137	
PCO	 0	 12	
	

Teresópolis	

	

																																																								
44http://acervo.avozdaserra.com.br/noticias/grupo-de-amigas-cria-projeto-cultural-sobre-negritude-
em-friburgo	
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O	atual	prefeito,	Vinicius	Claussen	(PSC),	foi	reeleito	

com	 uma	 considerável	 vantagem	 (56,17%),	 com	 Luiz	

Ribeiro	 (PSDB)	 em	 segundo	 (29,31%),	 repetindo	 o	

resultado	 da	 eleição	 de	 2018	 para	 a	 prefeitura.	 A	

orientação	 direitista	 mais	 marcada	 em	 Teresópolis,	

analisada	 no	 boletim	 de	 setembro,	 foi	 mais	 uma	 vez	

confirmada.	

	

TERESÓPOLIS	
Prefeito	-	Turno	Único	

Candidato	 Partido	(coligação)	 Resultado	
VINICIUS	CLAUSSEN	(ELEITO)	 PSC	(PSD,	

Solidariedade)	 56,17%	

LUIZ	RIBEIRO	 PSDB	(Podemos,	
PTB,	PV,	PSL)	 29,31%	

PEDRO	GIL	 Patriotas	 3,90%	
ALEX	CASTELAR	 DEM	 3,81%	
LEANDRO	NEVES	 Avante	 3,74%	
GERALDO	MENEZES	 PDT	 1,64%	
RODRIGO	KOBLITZ	 PSOL	 1,43%	

	

No	 entanto,	 o	 PSC	 não	 conseguiu	 transformar	 a	

vitória	expressiva	de	Claussen	(45.484	votos)	em	cadeiras	

na	 Câmara	 Municipal,	 tendo	 elegido	 apenas	 dois	

representantes	(6.355	votos).	Embora	a	votação	tenha	sido	

mais	concentrada	entre	os	dois	primeiros	colocados	para	

prefeito,	os	votos	para	vereador	foram	mais	espraiados.	De	

maneira	 geral,	 o	 perfil	 mais	 direitista	 do	 eleitorado	

repercutiu	tanto	na	futura	composição	da	Câmara,	quanto	

nos	vereadores	mais	votados.	

	

TERESÓPOLIS	

Partido	 Vereadores	
Eleitos	

N°	Votos	
Partido	

DEM	 2	 7180	
PSC	 2	 6355	
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Cidadania	 2	 6313	
PSDB	 2	 6105	
PMB	 2	 6031	
Progressistas	 1	 5703	
DC	 1	 5646	
Podemos	 1	 4825	
PSD	 1	 4672	
Solidariedade	 1	 4357	
Republicanos	 1	 4064	
PSL	 1	 3927	
Patriotas	 1	 3434	
PV	 1	 3375	
Avante	 0	 2864	
PSOL	 0	 2725	
PROS	 0	 2557	
PDT	 0	 2231	
PTB	 0	 959	
	

	

	 	 Conclusão	

	

O	 resultado	eleitoral	na	Região	Serrana	do	Rio	de	

Janeiro	 apresentou	 relativa	 diversidade	 em	 função	 dos	

contextos	 locais.	 Em	 Petrópolis,	 Rubens	 Bomtempo	

conseguiu	 ser	 eleito,	 barrando	 a	 reeleição	 de	 Bernardo	

Rossi.	 Em	 Nova	 Friburgo,	 o	 candidato	 outsider	 Johnny	

Maycon	venceu,	apontando	para	uma	busca	de	renovação	

por	parte	do	eleitorado,	elegendo	um	jovem	vereador	que	

evoca	 as	 imagens	 de	 fiscalização,	 inovação	 e	 maior	

participação	 população.	 Teresópolis	 repetiu	 o	 pleito	 de	

2018,	confirmando	a	escolha	de	então.	

A	 hipótese	 central	 da	 apresentação	 do	 panorama	

político	da	 região	Serrana	 tinha	 sido	a	de	um	quadro	de	

favoritismo	dos	partidos	de	direita	tradicionais.	As	vitórias	

permitiriam	 que	 estes	 mantivessem	 suas	 posições	 até	 a	
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eleição	 presidencial	 de	 2022.	 Embora	 os	 resultados	

nacionais	 tenham	 confirmado,	 de	 fato,	 este	 cenário,	 nas	

cidades	 analisadas	 neste	 boletim,	 observou-se	 certa	

diversidade.	Bomtempo	representou	uma	conquista	de	um	

partido	mais	à	esquerda	do	campo	político,	mas	sendo	uma	

figura	 já	muito	 conhecida	 do	 eleitorado	 de	 Petrópolis.	 A	

votação	para	vereadores	mostrou	predomínio	de	partidos	

de	 direita,	 entre	 mais	 tradicionais	 e	 emergentes.	 Nova	

Friburgo	optou	 pela	 renovação	 para	 o	 cargo	 de	 prefeito,	

com	uma	Câmara	com	quatro	representantes	da	esquerda	

e	a	maioria	de	direita,	entre	tradicionais	e	emergentes.	E	

Teresópolis	confirmou	seu	perfil	fortemente	direitista.	

A	 perspectiva	 de	 um	 campo	 bolsonarista	

desorganizado	 e	 sem	 força	 nas	 eleições	 municipais	

também	 foi	 confirmada.	 Como	 já	 dito,	 Bolsonaro	

demonstrou	 apoios	 discretos	 e	 pontuais,	 tendo	 seus	

“apadrinhados”	 sido	 derrotados	 nas	 capitais.	 Na	 Região	

Serrana,	 pode-se	 ver	 que	 o	 bolsonarismo	 rendeu	 no	

máximo	um	quarto	lugar	em	Petrópolis.	

Já	na	esquerda,	repetiu-se	o	quadro	de	fragmentação	

de	2018.	A	eleição	de	Bomtempo	em	Petrópolis	parece	mais	

conectada	à	 sua	posição	de	 liderança	histórica	na	 cidade,	

não	 refletindo	 em	 uma	 forte	 votação	 para	 vereador.	 Foi	

possível	observar	traduções	do	fenômeno	nacional	de	bons	

resultados	de	quadros	da	esquerda	no	legislativo,	elegendo	

os	vereadores	mais	votados	em	Petrópolis	e	Nova	Friburgo,	

com	 a	 presença	 de	 uma	 jovem	 liderança	 de	 um	 coletivo	

negro	nesta	última.	
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SOBRE	O	NUDEB	
	

O	Núcleo	de	Estudos	sobre	a	Democracia	Brasileira	(NU-

DEB)	é	um	laboratório	de	pesquisa	criado	em	2019	vin-

culado	 ao	 Departamento	 de	 Ciência	 Polı́tica	 (DCP)	 do	

Instituto	de	FilosoUia	e	Ciências	Sociais	(IFCS)	da	Univer-

sidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(UFRJ).		

	

Coordenação	
		 	 	 Professores	Pedro	Lima	e	Josué	Medeiros	

	

Boletim	
Este	boletim	é	resultado	de	pesquisa	em	notı́cias	veicu-

ladas	em	 jornais	de	grande	circulação	e	no	site	do	TSE	

debatidas	em	reuniões	não	presenciais	entre	o	dia	19	de	

outubro	e	29	de	novembro.		
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