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í\s 
Presidencialismo une candidatos à Constituinte 
0 apoio ao regime presidencia

lista e ao direito de greve para 
todas as categorias e a posição 
contrária à pena de morte são 
teses que unem a maioria dos 
candidatos à Constituinte per
tencentes a partidos com tendên
cias conflitantes em outras ques
tões, como a reforma agrária e o 
aborto. É o que se constata na 
terceira rodada da enquete que o 
GLOBO promoveu com candida
tos que disputam as 46 cadeiras 
de Deputado que o Rio terá no 
Congresso que formulará a nova 
Constituição brasileira. 

A eleição direta do Presidente 
da República em 1987 é uma pro
posta de apenas dois dos entre
vistados nesta rodada: Bocayuva 
Cunha, do PDT, e Jorge Cury 
que, apesar de ser do PMDB — o 
partido de José Sarney — , acha 
que o novo Presidente deverá 
ser eleito no próximo ano. Res
salva, no entanto, que se isso 
não for possível, votará por um 
mandato de quatro anos, sem di
reito à reeleição. 

Os candidatos Rubem Medina 
(PFL) e Ronaldo Cézar Coelho 
(PMDB) estão incluídos nova
mente na enquete porque suas 
opiniões sairam trocadas na edi
ção de ontem. Hoje elas saem 
correias, junto com as questões 
respondidas por mais dez candi
datos a Deputado federal pelo 
Estado do Rio. 

Dos entrevistados, seis são do 
PMDB, dois do PDT, um do PL e 
um do PFL. Somente um dos 
candidatos — J. G. de Araújo 
Jorge (PMDB) — tem preferên
cia pelo regime parlamentarista. 
Sandra Cavalcanti (PFL) optou 
pelo regime misto, com o Presi
dente eleito pelo voto direto e o 
Primeiro-Ministro escolhido pelo 
Congresso. Os demais candida
tos querem o presidencialismo. 

O direito de greve para todas 
as categorias ganhou a adesão 
de sete dos dez candidatos da 
terceira rodada da pesquisa. As 
restrições foram de Daso Coim
bra , Mauro Magalhães e Sandra 
Cavalcanti. Eles acham que a 
paralisação do trabalho só pode 
ser permitida em setores não es
senciais. 

O único que se manifestou fa
vorável à pena de morte — "em 
caso de violência sexual" — foi 
J. G. de Araújo Jorge. O aborto 
obteve três votos contrários e 
igual número de opiniões para 
que seja legalizado como um di
reito e uma opção da mulher. Os 
outros quatro entrevistados se 
pronunciaram a favor somente 
em caso de estupro ou nos casos 
de risco de vida da mãe ou ano
malias congénitas no feto. 

O controle da natalidade deve 
ser feito através da conscientiza-
ção das famílias, na opinião de 
sete dos dez entrevistados da 
terceira rodada da enquete. Se
bastião Nery (PMDB) vai mais 
além e se mostra favorável a 
que o Governo distribua pílulas 
e outros contraceptivos. Seu co
lega de Partido, Jorge Gama, 
acha que o Estado não deve in
terferir no planejamento fami
liar. 

Todos os candidatos são a fa
vor da reforma agrária em lati
fúndios improdutivos, três que
rem que o programa seja 
estendido também para os pro
dutivos, e dois — Bocayuva Cu
nha e Jorge Cury — acham que 
a reforma deve ser feita ainda 
em terras devolutas e nas áreas 
onde há conflito pela posse da 
terra. 

A metade dos entrevistados se 
mostrou a favor de todas as me
didas do plano cruzado. Três dis
seram que os reajustes salariais 
devem ocorrer cada vez que a 
inflação atingir dez por cento — 
a mesma posição de Bocayuva 
Cunha. Ele acrescenta que isto 
deve acontecer mesmo com o 
congelamento de preços. Jorge 
Cury vai mais além e propõe a 
correção mensal dos salários. 

A julgar pela opinião dos can
didatos, o Presidente Sarney 
agiu corretamente ao mandar 
confiscar os bois retidos no pas
to. Além do confisco, seis candi
datos são favoráveis ao enqua
dramento criminal dos que 
especulam com mercadorias. 
Sandra Cavalcanti sugere tam
bém que sejam enquadrados cri
minalmente aqueles que lucram 
com as intermediações na área 
governamental. 

A política nuclear é um dos 
assuntos com as opiniões mais 
divergentes entre os entrevista
dos desta segunda rodada da 
pesquisa. Três deles — Daso 
Coimbra, Cláudio Chagas Frei
tas e Mauro Magalhães — são 
favoráveis apenas à conclusão 
da usina Angra II, enquanto Jor
ge Cury, J.G.. de Araújo Jorge, 
Roberto D'Ávila e Sebastião 
Nery querem a desativação de 
Angra I e a interrupção do resto 
do programa. 

Sandra Cavalcanti quer a con
clusão da usina de Angra II e 
uma ampla discussão sobre o de
senvolvimento da energia nu
clear enquanto Jorge Gama pre
fere uma revisão de todo o 
programa nuclear brasileiro. 

POLITICA 

AS OPÇÕES 

CANDIDATOS 

Bocayuva Cunha (PDT) 

Daso Coimbra (PMDB) 

Cláudio Chagas Freitas 

(PMDB) 

Jorge Cury (PMDB) 

J . G. de Araújo Jorge (PMDB) 

Jorge Gama (PMDB) 

Mauro Magalhães (PL) 

Roberto D'Avila (PDT) 

Ronaldo César Coelho (PMDB 

Rubem Medina (PFL) 

Sandra Cavalcanti (PFL) 

Sebastião Nery (PMDB) 

Mandato de Sarney 
a) Quatro anos, com direito à reelei
ção 
b) Quatro anos, sem direito à reelei
ção - y 
c) Cinco anos 
d) Seis anos 

Se exntingue logo após a elaboração 
da Nova Constituição 

Quatro anos, com dlrelro à reeleição 

CINCO ANOS 

Eleições Diretas para Presidente em 
87 ou quantro anos, sem direito a 
reeleição 

Seis anos 

Quatro anos, com direito à 
Reeleição 

Seis Anos 

Quatro anos, com direito a reeleição 

Seis anos. A Constituinte deve fixar 
o mandato dos sucessores de Sarney 

Quatro anos, com direito a uma 
reeleição 

Quatro anos, com direito a reeleição, 
em regime parlamentarista 

Quatro anos, sem direito á reeleição 

Forma de Governo 
a) Presidencialismo 
b) Parlamentarismo 
c) Regime misto, com o Presidente 
eleito pelo voto direto e o Primeiro-Mi
nistro escolhido pelo Congresso 

Presidencialismo 

Presidencialismo 

Regime misto, com o Presidente 
eleito pelo voto direto e o 1? Ministro 
escolhido pelo Congresso 

Presidencialismo 

Parlamentarismo 

Presidencialismo 

Presidencialismo 

Presidencialismo 

Presidencialismo 

Presidencialismo 

Regime misto, com o Presidente 
eleito pelo voto direto e o 1? Ministro 
escolhido pelo Congresso 

Parlamentarismo 

Direito de Greve 
a) A favor do direito de greve para 
todas as categorias 
b) A favor do direito de greve apenas 
no setor privado 
c) A favor do direito de greve apenas 
em setores não esenciais 
d) Contra o direito de greve 

A favor, para todas as categorias 

A favor, apenas em setores não 
essenciais 

A favor, para todas as categorias 

A favor, para todas as categorias 

A favor, para todas as categorias 

A favor, para todas as categorias 

A favor apenas em setores não 
essenciais 

A favor, para todas as categorias 

A favor apenas em setores não 
essenciais 

A favor, para todas as categorias 

A favor, apenas em setores não 
essenciais 

A favor, para todas as categorias 

Reforma Agrária 
a) A favor, em latifúndios improduti
vos 
b) A favor, também em latifúndios pro
dutivos 
c) A favor, em terras devolutas 
d) A favor, em áreas onde há conflito 
pela posse da terra 
e) Contra a reforma agrária 

A favor em latifúndios Improdutivos, 
em terras deyolutas e em áreas onde 
há conflitos pela Posse da Terra 

A favor, em latifúndios improdutivos 

A favor, em latifúndios improdutivos 

A favor, em latifúndios improdutivos, 
produtivos, em terras devolutas e em 
áreas onde há conflito pela posse da 
terra 

A favor, em latifúndios improdutivos 

A favor em latifúndios improdutivos, 
em terras devolutas em áreas onde 
houver conflitos pela posse da terra 

A favor, em latifúndios improdutivos 

A favor, em latifúndios produtivos e 
improdutivos 

A favor, em latifúndios improdutivos 

A favor em latifúndios improdutivos 
e em terras devolutas 

A favor, em latifúndios Improdutivos, 
começando pela proibição de aceitar 
estas terras como garantia real para 
operações de financiamento 

A favor, em latifúndios improdutivos 
e produtivos. 

ECONOMIA 
AS OPÇÕES 

S 

Candidatos 

Bocayuva Cunha (PDT) 

Daso Coimbra (PMDB) 

Cláudio Chagas Freitas (PMDB) 

Jorge Cury (PMDB) 

J. G. de Araújo Jorge (PMDB) 

Jorge Gama (PMDB) 

Mauro Magalhães (PL) 

Roberto D'Avila (PDT) 

Ronaldo César Coelho (PMDB) 

Rubem Medina (PFL) 

Sandra Cavalcanti (PFL) 

Sebastião Nery (PMDB) 

Plano Cruzado 
a) A favor, de todas as medidas do 
plano 
b) A favor, apenas do congelamento 
de preços 
c) A favor, com reajustes salariais ca
da vez que a inflação atingir 10 por 
cento 
d) Contra o Plano Cruzado 

A favor do congelamento de preços e 
de reajustes salariais cada vez que a 
inflação atingir dez por cento 

A favor de reajustes salariais cada 
vez que a inflação atingir dez por 
cento 

A favor de todas as medidas do 
Plano 

Reaju&tes mensais de salários no 
mesmo percentual do índice da 
inflação 

A favor de todas as medidas do 
Plano 

A favor de reajustes salarial cada vez 
que a inflação atingir dez por cento 

A favor de todas as medidas do 
Plano, temporariamente 

A favor de reajustes salariais cada 
vez que a inflação atingir dez por 
cento 

A favor de reajustes salariais cada 
vez que a inflação atingir dez por 
cento 

A favor de reagustes salariais cada 
vez que a inflação atingir dez por 
cento 

A favor de todas as medidas do 
Plano 

A favor de todas as medidas do 
Plano 

Abastecimento 
a) A favor do confisco de todas as 
mercadorias retidas pelos fabricantes, 
intermediários ou especuladores 
b) A favor do confisco apenas de gé
neros alimentícios 
c) A favor do enquadramento criminal 
dos especuladores com géneros de 
primeira necessidade 
d) A favor do enquadramento criminal 
dos que especulam com quais quer 
mercadorias 
e) Contra a interferência do estado no 
abastecimento 

A favor do confisco de todas as 
mercadorias retidas e do 
enquadramento criminal dos 
especuladores 

A favor do enquadramento criminal 
dos que especulam com quaisquer 
mercadorias 

A favor do confisco de todas as 
mercadorias retidas pelos 
'abricantes, intermediários e 
especuladores 

A favor do confisco de mercadorias 
retidas e do enquadramento criminal 
dos especuladores 

A favor do enquadramento criminal 
dos que especulam com quaisquer 
mercadorias 

A favor do confisco de todas as 
mercadorias retidas pelos 
fabricantes, intermediários e 
especuladores 

A favor do enquadramento criminal 
dos especuladores com géneros de 
t i necessidade 

A favor do enquadramento criminal 
dos que especulam com quaisquer 
mercadorias 

A favor do enquadramento criminal 
dos especuladores com géneros de 
t f necessidade 

A favor do enquadramento criminal 
dos que especulam com quaisquer 
mercadorias 

A favor do enquadramento criminal 
dos que especulam com quaisquer 
mercadorias e dos dos que lucram com 
intermediações na área governamental 

A favor do confisco de todas 
mercadorias retidas pelos 
fabricantes, intermediários e 
especuladores 

Politica nuclear 
a) A favor da construção de todas as 
usinas previstas no programa nuclear 
brasileiro 
b) A favor apenas da conclusão de 
Angra II 
c) A favor da desativação de Angra I e 
da interrupção do resto do programa 
d) A favor da fabricação de bomba 
atómica pelo Brasil 
e) Contra o desenvolvimento da ener
gia nuclear 

A favor do desenvolvimento da 
Energia Nuclear 

A favor apenas da conclusão de Angra 
II 

A favor apenas da conclusão de 
Angra II 

A favor da desativação de Angra I e 
da interrupção do resto do programa 
Contra o desenvolvimento da Energia 
Nuclear 

A favor da desativação de Angra I e 
da interrupção do resto do programa 

Pela revisão do programa nuclear 
brasileiro 

A favor apenas da conclusão de 
Angra II 

A favor da desativação de Angra I e 
da Interrupção do resto do programa 

A favor apenas da conclusão de 
Angra II 

A favor apenas da conclusão de 
Angra II 

A favor da conclusão de Angra II e de 
uma discussão sobre o 
prosseguimento do programa 

A favor da desativação de Angra I e da 
interrupção do resto do programa 

Privatização 
A favor da privatização geral da eco
nomia 
b) A favor da privatização de todos os 
segmentos rentáveis da economia, à ex-
ceção das atividades de interesse da 
segurança nacional 
c) A favor da privatização de todos os 
segmentos rentáveis da economia, à ex-
ceção das atividades de Ifim social 
d) Contra qualquer iniciativa de priva
tização da economia 

A favor da nacionalização do sistema 
bancário e da privatização de empresas 
que não sejam essenciais a segurança 
nacional ao bem-estar social. 

A favor da privatização de todos os 
segumentos rentáveis da economia, 
á exceção das aitivdades de 
interesse da segurança nacional 

A favor da privatização de todos os 
segmentos rentáveis da economia, á 
exceção das atividades de fins 
sociais 

Contra qualquer iniciativa de 
privatização da economia 

A favor da estatização dos sistemas 
bancário, de seguros e de ensino 

Pela privatização das empresas que 
dão prejuizo 

A favor da privatização geral da 
economia Afr 

Contra qualquer Iniciativa de 
privatização da economia 

A favor da privatização de todos os 
segmentos rentáveis da economia, á 
exceção das atividades de interesse 
da segurança nacional 

A favor da privatização de todos os 
segmentos rentáveis da economia, á 
excessão das atividades de interesse 
da segurança nacional e de fim social 

A favor da privatização de todos os 
segmentos rentáveis da economia, á 
excessão das atividades de 
interesses da segurança nacional 

A favor da privatização de todos os 
segmentos rentábeis da economia, a 
exceção das atividades de interesses 
da segurança nacional e de fins sociais 

COMPORTAMENTO 

AS OPÇÕES 

Bocayuva Cunha (PDT) 

Daso Coimbra (PMDB) 

Cláudio Chagas Freitas (PMDB) 

Jorge Cury (PMDB) 

J.G. de Araújo Jorge (PMDB) 

Jorge Gama (PMDB) 

Mauro Magalhães (PL) 

Roberto D'Avila (PDT) 

Ronaldo César Coelho (PMDB) 

Rubem Medina (PFL) 

Sandra Cavalcanti (PFL) 

Sebastião Nery (PMDB) 

Controle da Natalidade 
a) A favor da distribuição de pílulas e 
outros contraceptivos pelo Estado 
b) A favor do estímulo ao controle da 
natalidade 
c) A favor da concientização das famí
lias sobre o planejamemto familiar 
d) Contra a interferência do Estado no 
controle da natalidade 

Aborto 
a) A favor da legalização e do direito, 
como opção da mulher 
b). A favor apenas em caso de estu
pro 
c) A favor, em caso de risco de vida da 
mãe ou anomalias congénitas no feto 
d) Contra 

A Favor da conscientização das 
famílias sobre planejamento familiar 

A favor da conscientização das 
famílias sobre o planejamento 
familiar 

Contra a interferência do Estado no 
controle da natalidade 

A favor da conscientização das 
famílias sobre o planejamento 
familiar 

Contra a interferência do Estado 

A favor da conscientização das 
famílias sobre o planejamento 
familiar _ _ 

A favor da conscientização das 
famílias sobre o planejamento 

Contra a interferência do Estado 

A favor do estimulo ao controle da 
natalidade 

A favor do estimulo ao controle de 
natalidade e da conscientização das 
famílias sobre o planejamento 
familiar 

A favor da conscientização das 
famílias contra a interferência do 
Estado 

A favor da distribuição de pílulas e 
outros contraceptivos pelo Estado 

A favor da legalização e do direito, 
como opção da mulher 

Contra 

Contra 

Pena da Morte 
a) A favor em caso de latrocínio 
b) A favor em caso de assalto com 
violência contra a vítima 
c) A favor em caso de estupro e vio
lência sexual 
d) A favor em qualquer das condições 
acima 
e) Contra a pena de morte 

Contra 

Contra 

Contra 

A favor, em caso de estupro ou em 
caso de risco de vida da mãe ou 
anomalias no feto 

A favor em casos de estupro, risco 
de vida da mãe ou anomalias 
congénitas no feto 

A favor da legalização e do direito, 
como opção da mulher 

A favor, em caso de estupro ou em 
caso de risco de vida da mãe ou 
anomalias congénitas no feto 

A favor da legalização e do direito, 
como opção da mulher 

A favor da legalização e do direito, 
como opção da mulher 

A favor em caso de estupro ou em 
caso de risco de vida da mãe ou 
anomalias congénitas no feto 

Contra 

A favor da legalização e do direito, 
como opvão da mulher 

Contra 

A favor, em caso de violência sexual 

Maconha 
a) A favor da liberação 
b) A favor da descriminalização 
c) A favor, da liberação, para uso pes
soal, em pequenas quantidades 
d) A favor, da liberação para maiores 
de 21 anos 
e) Contra, qualquer das opções acima 

A favor da descriminalização do uso 

Contra a liberação e a 
descriminalização 

Contra a liberação e a 
descriminalização 

Contra a liberação e a 
descriminalização 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra 

Contra a liberação e a 
descriminalização 

A favor da descriminalização 

Contra a liberação e a 
descriminalização 

Bocayuva 
Cunha é 
candidato 
pelo PDT 

Daso 
Coimbra tenta 
a reeleição 
pelo PMDB 

Cláudio 
Chagas 
Freitas 
é do PMDB 

Jorge 
Cury 
é Deputado 
do PMDB 

J.G. de 
Araújo 
Jorge 
é do PMDB 

Jorge 
Gama é 
Secretário 
do PMDB 

Mauro 
Magalhães, 
ex-Deputado, 
está no PL 

Roberto 
DÁvila, 
jornalista, 
está no PDT 

Ronaldo 
Cézar Coelho, 
empresário, 
é do PMDB 

Rubem 
Medina, 
Deputado 
do PFL 

Sandra 
Cavalcanti 
é filiada 
ao PFL 

A favor da descriminalização 

Contra a liberação e a 
descriminalização 

Contra a liberação e a 
descriminalização 

Contra a liberação e a 
descriminalização 

A favor da descriminalização 

Sebastião 
Nery é 
Deputado e 
está no PMDB 


