
Recife elege João
o mais novo do Recife

Com os seus 27 anos recém-completos, na semana passada, João
Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos, segue a tradição
da família e do seu partido o PSB e mantém os socialistas no poder
da capital pernambucana, uma das mais importantes do Nordeste.
Numa disputa acirrada, como fazia tempo que o Recife não via, levou
a melhor com  56,21% dos votos. O PSB, que já está no poder há oito
anos, pode continuar por mais oito, e ainda tentar eleger Geraldo Ju-
lio governador daqui a dois anos, uma vez que João não tem idade su-
ficiente para disputar o cargo de governador em 2020, que é 30 anos.
Os socialistas mostraram que os recifenses não querem mesmo o PT
de volta e cabe a João usar sua juventude e altivez para governar a Ci-
dade.

Marília fica no PT?
Apesar de ter perdido a eleição com 43,79% dos votos, Marília Ar-

raes pode ser considerada “vencedora”. Sozinha, contra o seu parti-
do, que no âmbito estadual queria a coligação com o PSB, conseguiu
sair candidata, foi para a rua sozinha e levou nas costas a eleição para
o segundo turno. Perdeu em função do peso do PSB e da rejeição à
sua sigla. Resta saber se, com tudo isso, insistirá em ficar no Partido
dos Trabalhadores ou vai procurar uma legenda que “a acolha” de me-
lhor forma, pois pode entrar forte no jogo para 2022.

Roberta 
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Colaboração de
JULIANA GOMES

A chapa vitoriosa das eleições municipais 2020, Isabella de Roldão e João Campos.  Ele, que realizou a campanha anti-PT,  prometeu não colocar gente da sigla
na Prefeitura do Recife em cargos dos 1º, º2 ou 3º escalões na sua administração, e festejou a vitória ao lado da família e muitos aliados no Recife Praia Hotel

persona@folhape.com.br >>Telefone: 3425-5848

Marília Arraes, que levou a eleição para o segundo turno, mas
não conseguiu o êxito, faz coração com o marido, André Cacau
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O deputado estadual e can-
didato a prefeito do Recife no
1º turno, Alberto Feitosa
(PSC), está se tratando em
casa da Covid-19. Assim que
testou positivo começou a
se tratar e segue com sinto-
mas leves da doença. Por
conta do coronavírus, não
foi votar ontem. 

Que situação!
Mas triste mesmo foi a si-

tuação de Guilherme Bou-
los, do PC do B, em São Pau-
lo. Como foi diagnosticado
com a Covid-19, não pôde
votar nele mesmo na sua pri-
meira disputa majoritária.
Apesar de não ter levado a
melhor contra Bruno Covas,
que foi reeleito, fez uma lin-
da campanha e saiu “vito-
rioso” moralmente e se cre-
dencia para disputar o Go-
verno do Estado em 2022



Circulando >
SEM DÚVIDAS, ESTE SEGUNDO
TURNO DAS ELEIÇÕES MUNICI-
PAIS NO RECIFE FOI UM DOS
MAIS DISPUTADOS DA HISTÓRIA
DA CIDADE.

O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA REGIS-
TROU, NESTE SEGUNDO TUR-
NO, MAIS DE 250 OCORRÊN-
CIAS E MAIS DE 50 PRISÕES OU
CONDIÇÕES FORAM REALIZA-
DAS POR CRIME ELEITORAL.

MAIS DE 600 MIL ELEITORES JUS-
TIFICARAM A SUA AUSÊNCIA ÀS
URNAS ONTEM ATRAVÉS DO
APLICATIVO E-TÍTULO.

“
■ RODRIGO MAIA, PRESIDENTE DA CÂMARA

Rebatendo o presidente Bolsonaro, que
voltou a pedir, ontem, o voto impresso

Cecília Brennand, Luiz Pereira, Gus-
tavo Sá Carneiro, Cristóvão Pedro-
sa da Fonseca Filho, Álvaro Manoel
da Costa, André Wanderley, Maria
Helena Galvão Lira, Salvatore Bru-
no, Ana Paula Moreira Cavalcanti,
Sandro Soares do Nascimento e
Raquel Cavalcanti

Soprando velinhas >
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Yves Ribeiro vai governar o município do Paulista, um dos mais importantes da Região Me-
tropolitana do Recife, pela terceira vez, e ainda promete inovar na gestão que vem logo aí 

Paulo Câmara, que votou no Cecosne ao lado da primeira-dama
Ana Luiza, agora terá a missão de conduzir sua sucessão em 2022

EU, POR ENQUANTO,
ACHO QUE ESTE
ASSUNTO NÃO DEVERIA
ESTAR NA PAUTA”. 

Recordista
E Yves Ribeiro, que já foi por

duas vezes prefeito de Igaras-
su, duas vezes prefeito de Ita-
pissuma e duas vezes prefeito
do Paulista, todas eleições con-
secutivas, é o prefeito com o
maior número de mandatos
consecutivos do País (total de
seis), vai assumir no dia 1º de
janeiro mais um mandato em
Paulista. A população lhe con-
feriu esse direito com 57,52%
dos votos. Esse está bem à von-
tade e com respaldo para go-
vernar.

Voto do gov
O governador Paulo Câmara

também preferiu votar no tur-
no da tarde, no Cecosne. Foi até
a seção Eleitoral, de mãos da-
das com a mulher, a primeira-
dama Ana Luiza, vestindo ca-
misa branca, a cor tradicional
do PSB em eleições. Depois
conversou com a imprensa so-
bre a importância do processo
democrático. 

Praia
O movimento estava tran-

quilo na praia de Boa Viagem,
Zona Sul do Recife. Muitos ba-
nhistas estavam na faixa de
areia, mas o fluxo já foi maior
em domingos anteriores. 

Tábata veio
A namorada de  João Cam-

pos, a deputada federal Tábata
Amaral, que no sábado estava no
Recife, pegou o último voo para
votar no domingo em São Paulo.
A parlamentar compareceu às
urnas envergando a camisa “Vou
com Esperança”, slogan da cam-
panha do amado. Depois voltou
para o Recife para acompanhar a
apuração, como fez no primeiro
turno. Mas Tábata deixou claro,
há alguns dias, que apoiava Gui-
lherme Boulos. Enquanto o na-
morado, aqui, é contra o PT, lá
ela se declara PC do B, que é
apoiado pelo PT.

Eleição tranquila
De acordo com o TRE-PE, o se-

gundo turno no Recife e Paulis-
ta foi um dos mais tranquilos
dos últimos tempos, sem inter-
corrências graves, com o eleitor
votando rápido e sem confu-
sões. A totalização também
transcorreu normalmente. Com
menos de duas horas, já se sabia,
matematicamente, que João
Campos iria governar o Recife.
96,09% das urnas já estavam
apuradas.

Amarelo 
Independente do resultado,

foi bonito ver a festa da demo-
cracia, ontem. Os recifenses
“pintaram” as ruas de amarelo
(João Campos) e vermelho (Ma-
rília Arraes) carregando bandei-
ras, faixas e cartazes lutando e
gritando pelos seus candidatos,
mas tudo na maior tranquilida-
de e alegria. A festa foi da de-
mocracia e, sem dúvida, da ale-
gria do recifense.
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