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Correspondente ^ 
Maceió — Çom o fim do segundo 

turno da Constituição, a campanha 
para a prefeitura da capital come
ça de fato a partir de hoje, com a 
chegada dos candidatos, senador 
Guilherme Palmeira (PFL) e do 
deputado federal Renan Calheiros 
(PSDB). Concluídos os trabalhos 
da Assembleia Nacional Consti
tuinte, eles vão agora lançar suas 
campanhas nas ruas da cidade e 
tentar conquistar o grande univer- ___ 
50 de eleitores indecisos. »"* 

Na primeira pesquisa do Ibope, —4 
divulgada domingo pela Rede Glo- _ ^ 
Do, Guilherme Palmeira liderava a t O 
preferência do eleitorado de Ma- c o 
ceio com 38 por cento. Renan Ca- a© 
lheiros, candidato do governador 
Fernando Collor, ficou em segundo 
com 25 pontos percentuais. 

Outro candidato que está retor
nando a Maceió amanhã para le
var sua campanha às ruas é o ex-
deputado e ex-secretário de Plane
jamento de Collor, Mendonça Ne
to. Procedente do Rio de Janeiro, 
onde se encontra há um mês, ele 
regressa para disputar a prefeitu
ra pelo PMN (Partido da Mobiliza
ção Nacional). 

Outros candidatos a prefeito e a 
vereador já estão peregrinando de 
bairro em bairro na cata do voto, 
muitos deles se submetendo a gi
násticas intensas, indo a terreiros 
de umbanda, às igrejas católicas e 
evangélicas, a entidades de classe 
e até debaixo de pontes, quando 
têm conhecimento que ali moram 
algumas famílias de flagelados. 

A concorrência maior de candi
datos tem-se verificado nas igrejas 
católicas, onde centenas deles bus
cam o apoio das chamadas pasto
rais que são mantidas para levar a 
palavra de Deus mais fácil aos 
fiéis e, por tabela, orientar o cida
dão de seus direitos, sobretudo 
eleitorais. 

Um colunista político da capital 
noticiou esta semana que há candi
datos que de tanto ir à igreja já es
tão usando joelheiras. Outros não 
podem ver uma vela acesa que se 
benzem. Um deles, ainda segundo 
o colunista, no último final de se
mana confundiu a vela do bolo de 
um aniversário com a do altar e fez 
uma promessa. Só se tocou quando 
teve de cantar os parabéns. 

Na maratona da campanha a 
Justiça Eleitoral está atenta, 
acompanhando os lances, dos can
didatos e alertando-os para o cum
primento do regulamento durante 
todo o período da campanha. O 
coordenador da campanha, juiz 
Geraldo Tenório, já determinou a 
apreensão de faixas e outdoors 
com mensagens de candidatos. Ele 
promete que a ação do TRE será 
imediata contra todos que desobe
decerem às leis. 


