Geraldo Melo será homologado candidato ao Senado em convenção do PSDB neste domingo
Ter, 24 de Julho de 2018 07:37 -

O nome do ex-senador Geraldo Melo será confirmado como candidato a uma das duas vagas
no Senado Federal, representando o Rio Grande do Norte. O PSDB fará sua convenção
estadual na manhã deste domingo, dia 29, no Hotel Holiday Inn, próximo ao Arena das Dunas,
a partir das 8h. O momento alto será a partir das 9h.

Geraldo Melo cresceu na pesquisa feita pelo Instituto IBOPE e divulgada pelo jornal Tribuna Do
Norte. A pesquisa registra empate técnico na primeira posição, na soma dos dois votos
possíveis, entre o senador Garibaldi Alves (MDB) o ex-senador Geraldo Melo (PSDB). A
pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 17 de julho passado, ouvidos 812 eleitores no RN. A
margem de erro de 3% para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Os registros
da Pesquisa, junto à Justiça Eleitoral, são RN-03429/2018(TRE) e BR-07949/2018(TSE).
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"É apenas o resultado de uma pesquisa. Nada mais. Mas é um resultado bastante animador
para quem, como eu, estava em casa, afastado da vida pública", afirmou Geraldo Melo. O
ex-senador e ex-governador avalia que os números são positivos uma vez que ele sequer
começou a fazer campanha. "A campanha nem começou. Somos pré-candidato e aguardamos
as convenções. Tenho muita confiança de que terei oportunidade de ajudar o povo brasileiro a
construir um Brasil novo, que seja ético, limpo, moderno, competitivo, livre e com tolerância
zero para a insegurança e a corrupção", reforçou.

Com o respaldo do PSDB ao seu nome, Geraldo Melo iniciou desde junho uma série de visitas
às regiões do interior potiguar. "Se parto com o apoio das lideranças que fazem hoje o maior
partido do Rio Grande do Norte, então vamos percorrer todas as regiões e os municípios
ouvindo os anseios da população e contribuindo mais uma vez com nossa experiência no
Senado", afirmou Geraldo Melo, que já foi 1º vice-presidente do Congresso Nacional, de 1995
a 2002.
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