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Cinco candidatos fazem 4 campanha em Minas
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Belo Horizonte — Cinco candidatos
à Presidência
da República
farão campanha em Minas
Gerais neste
final de semana. O estado,
o segundo maior colégio eleitoral
do País, é um cobiçado teritório,
pois não há nome mineiro de expressão concorrendo ao Palácio
do Planalto.
O primeiro a chega.r depois do
anúncio do real, será o candidato
da coligação PSDB-PFL-PTB,
Fernando Henrique Cardoso. Ele
desembarca em Belo Horizonte
hoje à noite, e, logo em seguida,
feúne-se com o governador Hélio
Garcia (PTB). Amanhã, o candidato tucano encontra-se com lideranças do Movimento das Donas
de Caca e parte em visita às cidades do Pouso Alegre, Poços de
Caldas e Varginha, no Sul de Minas, acommpanhado do candidato
'tucano ao governo mineiro». •'
Eduardo Azeredo.
No m e s m o d i a , o exgovernador do Rio, Leonel Brizola (PDT), aterrisa às 16h, no Acro-,
porto da Pampulha para permanecer na cidade até sábado. No
domingo, Brizola viaja a Muriaé,
na Zona da Mata (terra do candidato do PMDB ao Palácio da Liberdade, José Alencar, onde receberá o título de cidadão honorário
da Câmara.
' Favorito — Segundo o diretório regional pedetista, Brizola terá a companhia do favorito nas
pesquisas ao governo estadual,

Hélio Gosta (PP), que, embora
não dê apoio formal ao exgovernador, cedeu a ele espaço
em seu palanque.
O terceiro a chegar, também
na sexta-feira, é Flávio Rocha
(PL) que desembarca na capital
para uma reunião de campanha.
Já o candidato do PMDB. Prestes
Ouércia, visita Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, conforme informou o comité peemdebista em Minas.
Às 18h, o governador de São
Paulo conversa com lideranças locais na Câmara, e, às 20h, partici§a de um showmício nas esquinas
as avenidas Minas Gerais com
Marechal Floriano, numa comitiva que contará com os candidatos
majoritários da região Ronaldo
Perim, Bonifácio Mourão e Pedro
Tássis, do candidato ao senado
Tarcísio Delgado e do candidato
ao governo mineiro, José Alencar.
Caravana — O mais Inogo trajeto por terras mineiras será feito
pelo candidato do PT, Luiz Inácio
Lula da Silva. Ele chega á Belo
Horizonte domingo, às 20h, e no
dia 4 ela manhã viaja para Piuí, cidade próxima à nascente do Rio
São Francisco. Lula vai em seguida a São Roque de Minas e retorna a Piuí, onde assiste ao jogo entre Brasil e Estados Unidos com
os padres da diocese local.
No mesmo dia vai a Formiga,
dorme em Lagoa da Prata, segue
na próxima terça-feira para Bom
Despacho e pernoita em Curvelo,.
para iniciar viagem pelo norte dp
estado. Na quarta-feira, o candidato petista estará em Pirapora,
Moníes Claros e Januário, onde
passa a noite.

ATRAS DO VOTO MINEIRO
FIRMANDO HENRIQUE — Primeiro a chegar, o
candidato tucano passa a noite de Ihpje em Belo
Horizonte e amanhã vai ao sul de Minas., para visitar
três cidades em companhia do candidato do PSDB
ao governo mineiro, Eduardo Azeredo.
BRIZOLA — Brizola desembarca amanhã, sextafeira, e fica na capital até domingo, quando vai à
Zona da Mata, para visitar Muriaé. Brizola viajará na
companhia do favorito das pesquisas em Minas,
Hélio Costa, que é do PP mas abriu palanque para
/ ele.
FLÁVIO ROCHA -— Terceiro a aterrissar em Belo
Horizonte, o candidato do PL faz reunião de
campanha ria capital mineira nesta sexta-feira.
^QUÉRCIA — O candidato do PMDB,v|i diréto para
Governador Valadares, cidade do Vaíe do Rio Doce,
onde se reúne com lideranças locais e participa de
showmício, com os candidatos do PMDB ao governo
de Minas, José Alencar, e ao Senado, deputado
Tarcísio Delgado.
LULA — O candidato do PT faz o inaior roteiro em
Minas, onde fica de domingo até quarta-feira dá
próxima semana, em caravana pelo rio São
Francisco. Á viagem começa nas cidades que ficam
na nascente do rio e termina no norte do estado, em
Januária, de onde ele viaja para a Bahia, ,,

