Fátima Bezerra (PT) é eleita governadora do Rio Grande do Norte
Seg, 29 de Outubro de 2018 06:33 -

Com 100% das urnas eletrônicas apuradas às 20h46, segundo o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), a candidata Fátima Bezerra (PT) foi eleita governadora do Rio Grande do Norte em
segundo turno, neste domingo (28). Ela recebeu 1.022.910 votos, ou 57,60% dos válidos e
Carlos Eduardo (PDT), 753.035 votos (42,40%).

Ao todo, votaram 1.942.196 eleitores dos 2,3 milhões que estavam aptos a votar, o que
corresponde a 81,86% do eleitorado do RN. Votos brancos (1,75%) e nulos (6,81%) somaram
166.251 votos. Houve ainda 430.383 abstenções (18,14%). Somados brancos, nulos e
abstenções, chega-se a 596.634 eleitores aptos que não escolheram nenhum dos candidatos.
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"O RN pode ter a certeza de que serei a governadora de todos e todas, dos que votaram em
mim, e dos que não votaram também. Teremos um governo de diálogo, um governo de união,
para construir um RN que tenha paz, segurança, dignidade e empregos pro nosso povo",
declarou em coletiva logo após a confirmação do resultado.

Fátima foi considerada eleita matematicamente às 18h34, quando as urnas estavam com
90,77% apuradas. Ela é a única mulher eleita governadora no país em 2018 e a terceira a ser
escolhida para o cargo no estado. Mesmo antes do fim da totalização de votos, ela também já
foi considerada a governadora eleita com o maior número de votos na história do estado.

Fátima Bezerra tem 63 anos. É professora, pedagoga e atualmente ocupa o cargo de senadora
da república pelo Rio Grande do Norte. Ela nasceu em 19 de maio de 1955 em Nova Palmeira,
na Paraíba, mas mora no Rio Grande do Norte desde a adolescência. Se filiou ao PT em 1981
e entrou na carreira política-eleitoral após atuação no sindicato dos professores do estado.

Antes do Senado, Fátima foi eleita deputada estadual duas vezes consecutivas, nas eleições
de 1994 e 1998. Em 2002, disputou pela primeira vez um cargo na Câmara Federal. Ganhou e
foi eleita outras duas vezes, em 2006 e 2010, sempre pelo Rio Grande do Norte. Entre as
candidaturas vitoriosas no Legislativo, disputou a Prefeitura de Natal nos anos de 1996, 2000,
2004 e 2008, mas perdeu nas quatro ocasiões.

Em 2014, com 808.055 votos potiguares (54,84% dos válidos), Fátima foi eleita senadora. Ela
poderia permanecer no cargo até 2022, mas decidiu se candidatar ao governo do estado.
Eleita, a professora assumirá pela primeira vez um cargo do Poder Executivo - a única
governadora eleita no país em 2018.
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