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Numeras da pesquisa confirmam
polarização entre Edir e Bordignon
Se ..leIçlo foasé hojel em qual destes candidatos I(ocê votaria para prefeito'! .O crescimento de Edir Oliveira(PTa!PSDB)

foi a principal constatação da segunda e
última pesquisa Ecco Comunicações/Cor-
reio de Gravataí, realizada nos dias 26 e
27 de setembro, Edir subiu de 20%para 28?'o.
Daniel Bordignon, com quem deverá polari-
zar a reta final das eleições municipais,
permaneceu com seus mesmos percen-
tuais, enquanto que os outros candidatos,
José Amaro(PDT), Rubi Mol!er(PUPDS!
PFL) e Marco Alba(PMDB)cairam sensivel-
mente.

A pesquisa espontânea, onde não são
apresentados os nomes dos candidatos por
cartão, permanece mostrando o empate
técnico entre Edir Oliveira e Bordignon.
Desta vez, disparados à frente do terceiro
colocado, José Amaro. A pesquisa mostra
ainda os percentuais de cada candidato em
cada faixa etária, de renda, em cada bairro
da cidade.e ainda o rendimento de cada
candidatura por sexo.

~O

1ft?§?
"".

.. ....

7

9% - ....

2, Ifl,O% 12 6% 8 3% 7,9% LD:::Jlu' lJ' u

D8IIIel Bordlgnon José Amal'O Rtml IIobller

,re
c E
Ê ~

I

CIJ 8
CIJCIJ ., ~.D~ oco -
li! " ~

C. Z.Do",
'co CIJ
z~

Marco Alba

Ligu e'

488.3277

e fa~a
sua

assi nalura

:PLANT ÃO AOS SÃBADOS~~~hRd~às12h.
I~I

Av. Anl6nio Gomes Correa. 649 F 488.2500 e 488-2024

. VeículosNovós. Usados.. Peças

. Serviços de mecânica.. Lavagem
Coma mesma qualidade de outros dias da semana
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CACERNO DA MULHER

As mulheres dos candidatos
Jaqueline Hllgert, Rosana Massulo, Eunice
Oliveira e Rosemary Alba' falam da dura
rotina e dos sonhos e planos de quem não
foge à luta.

DEOCLECIO
VARGAS

VEREADOR ,- PDS Cür~9.";}
Musical?N 11.640

.RUBI-".""".-
DOM FELJQANO

. Piano. Violão. Órgão. Sealela . Flaut.
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