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Surpresa na pesquisa deA Razão... . '. . . .

Candidato que está na.dianteira tem mais de 8%dev.antagem
Página 6 (Observatório) e Caderno Eleições 2000
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Não é engraçado?

A Razão publicou reportagem :o:
em 2 de agosto, mostrando Oatra-
so no trabalho das Comissões ins-

taladas na Câmara. Entre elas, a

de Segurança Pública - requerida
e presidida por Elias Pacheco
Neto. Consultado pelo repórter, o
vereador sequer sabia que o pra-
zo estipulado havia encerrado em
19 de junho, sem qualquer con-
clusão.

Nesta semana, segundo infor-
ma a Assessoria de Imprensa do
Legislativo, Pacheco Neto se
manifestou na tribuna pedindo
(acredite, leitor, acredite) agilida-
de no trabalho das comissões es-

peciais que estão em funciona-
mento. E mais: que elas, as co-
missões, tragam resultados até o
prazo determinado pelo Regimen-
to da Casa, não esperando que o
mesmo se esgote. Tá bom.

oh, que pena....
No desfile da Pátria, quinta-

feira, obviamente não faltaram
candidatos em campanha. Teve
uma, até, que de. tão impetuosa,
teve que ser barrada pela Brigada
Militar, pois simplesmente inva-
diu a pista abraçada a cabos elei-
torais. Ela é uma das que deve
estar danada de braba porque pelo
menos dois eventos - o M erco-
cycle e a Romaria da Medianeira
- só acontecem' após as eleições
e, portanto, não vai dar pra pegar
uma beiradinha.

Sonhar é bom
Detentor de só uma entre as
;" rio. ,(\{\ ~...rlo.;r..."~... r"i': r...

Claudemir Pereira
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Está certo que a
eleição (na foto, o
pleito, há quatro
anos) ésó em J!!de
outubro. Mas a

pesquisa de A
Razão baliza, ao
menos, o trabalho
de busca ao voto a
ser feito pelos
candidatos
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Está surgindo um novo favorito
Surpreendente. Sim, surpreendente. O resultado

da pesquisa que A Razão publica hoje, € cuja coleta
de dados aconteceu na quinta-feira, indica um novo
favorito para o pleito de 1Q de outubro.

Lembrando sempre que pesquisa é pesquisa e
eleição é eleição, os 31% alcançadospor Valdeci
Oliveira o colocam em situação privilegiada, ainda
quelongededefinitiva. .

Quanto a José Farret, de favorito há até poucos
dias, passa à condição de perseguidor do petista - o

que, senão desmobilizar sua militância, pode atéfazer
com que a corrida se emparelhe até a data do pleito.

Enquanto isso, Osvaldo Nascimento e Cezar
Schirmer se encontram numa verdadeira luta de
foice. Se um deles se distanciar do outro, até pode
embaralhar o jogo sucessório: Hoje, no entanto, isso
não se encontra em perspectiva. Ao contrário, a elei-
ção está mesmo polarizada entre os candidatos do

t:i

PPB e da Frente Popular, com visível preferência t:i
por este, no momento em que restam exatamente
três semanas para o pleito.

É inegável- e compreensível- a estupefação dos
analistas.
! ValdeciOliveiraestáconseguindoo queatéhá '
poucopareciaimpossível.Já nãoparece.JoséFarret, ~

que largou como franco favorito do pleito, se vê (
hoje em situação inimaginável: correndo atrás, com (
todos os riscos que a (nova) situação acarreta.

Osvaldo Nascimento, que ostenta a maior rejei- ~
ção, não consegue empolgar o eleitorado. E Cezar ~

Schirmer, que vinha por fora, por fora continua. A t
despeito da excelente campanha no rádio e na TV
não consegue despegar-sede Osvaldo e encostar ~

nos da frente. Isso para não fálaremAldaOlivier. A '
candidata do PSTU é, mesmo, mera coadjuvante -:

nessa briga de gigantes. . ]


