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BORDIGNONCRESCEE EMPATACOMMOTA
A maior eleição de Gravatai também pro-

mete ser a mais disputada. José Mota
(PDT/PC do B) e Daniel Bordignon (PT)
vão brigar voto a voto para ver quem será
o próximo prefeito de Gravataí. A diferen-
ça entre os dois que era 7,1 % na consul-
ta realizada na semana passada, caiu
para apenas 2,7%. O resultado da pes-
quisa realizada esta semana, entre os
dias 24 e 25, pode ser considerado empa-
te técnico. A margem de erro é de 5%, para
mais ou para menos. 11,8% dos eleitores
ainda não decidiram em quem votar. Veja
ainda nesta edição a preferência partidá-
ria, rejeição e pesquisa espontânea. Con-
fira ainda a lista com os locais de votação.
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Darei Firmiano (PAN)
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Se as eleições para prefeito de Gravatai fossem hoje
e os candidatos fossem estes, em quem você votaria?

APEDIDO

Pesquisas apontam
vitória de mota

o candidato a prefeito José Mota, da Unidade
Popuia:r (POT/PC do B), continua na frente dos demais
concorrentes, conforme pesquisa do INOEX-Instituto de
Pesquisa Ltda. O INOEX ouviu 976 eleitores entre os dias
22 e 23 de setembro, constatando que 'Mota segue na
primeira colocação, O candidato, desde o início da
campanha, sempre esteve na dianteira, em todas as
pesquisas de opinião realizadas no município.

Na interpretação de Mota, esta liderança é
justificada pelo "passado de lutas e realizações durante 17
anos de vida pública com honestidade". O candidato
destacou, também, que a preferência da população pelo
seu nome deve-se à sua Proposta de Trabalho. Ele disse
que nada foi trazido de fora, "Nossa comunidade é criativa
o suficiente .para construir sua cidadania, sem precisar
importar modelos", complementou o candidato.
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Dos nomes do disco, em quem o sr(a)
votaria para prefeito?I ~ ~~% 0,1%
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