
Povo dá seu voto: quatro anos 

o brasiliense prefere um mandato de 
quatro anos para o presidente Sarney. 
Este é o resultado obtido através de 
uma enquete realizada ontem, à tarde, 
no Setor Comercial Sul. Dos 
entrevistados, aproximadamente 70 por 
cento disseram que o governo Sarney é 
regular e há necessidade de haver uma 
mudança. O Ideal, para muitos, seria 

haver eleições d ire tas para a 
Presidência da República em 88. 

Diversas pessoas no entanto 
(somando 30 por cento) defendem o 
governo Sarney. A maioria delas, que 
pertence a uma classe menos 
privilegiada, acha que Sarney é um bom 
presidente porque ajuda aos pobres. 
Alguns até o consideram insubstituível. 

Luiz Alves de Paiva, 40 
anos, motorista, reside em 
Brasilia: 

"Sarney deve ter um 
mandato de seis anos por
que ele é um ótimo presi
dente. Quanto mais tempo 
ele ficar melhor para nós". 

Marcos Maciel, 26 anos, 
publicitário, reside em 
Brasilia: 

"O presidente Sarney de
ve cumprir um mandato de 
seis anos para obedecer a 
Constituição que está em 
vigor". 

Marcelo Cordeiro, 31 
anos, jornalista, reside em 
Brasilia: 

"Sarney deve ter um 
mandato de quatro anos. 
Este é o tempo tradicional 
de um presidente no poder, 
aqui, no Brasil. Sarney não 
deve fugir à regra". 

Jucelino Pereira da 
Silva, 26 anos, vendedor, 
reside em Brasilia: 

"0 mandato do presiden
te deve ser de seis anos. Só 
com um período mais longo 
de permanência no poder 
que Sarney poderá conser
tar a situação atual do 
Pais". 

Raul Silva Júnior, 29 
anos, vendedor, reside em 
Brasilia: 

"O mandato do presiden
te Sarney deve ser de qua
tro anos. Penso assim por
que acho que deve haver 
renovação no poder. Além 
do mais, Sarney se compro
meteu, em 85, de cumprir 
um mandato de quatro 
anos". 

Aldomlro Jeremias 
Pereira, 24 anos, funcioná
rio público, reside em 
Goiás: 

"O mandato de Sarney 
deve ser de quatro anos. 
Quanto mais curto, melhor. 
Deve ser dada oportunida
de a outras pessoas. Na mi
nha opinião deveriam ocor
rer eleições diretas para 
presidente da República 
em breve". 

Eurival Gudes, 26 anos, 
estudante de engenharia, 
reside em Brasília: 

"O mandato do Sarney 
deve ser de quatro anos no 
máximo. Nós estamos com 
tantos problemas que, na 
minha opinião, seria bom 
haVer uma reciclagem no 
poder. TalVez, desta for
ma, tudo Viesse a melho
rar". 

João Pereira de Macedo, 
49 anos, vigilante, reside 
em Brasilia: 

"O mandato do presiden
te deve ser de seis anos. 
Quanto maior o mandato 
melhor para o povo pois 
Sarney foi o único presiden
te que ajudou a pobreza. 
Sarney é um bom presiden
te". 

Andréa Vicheline, 15 
anos, estudante, reside em 
Brasilia: 

"O mandato de Sarney 
deve ser de quatro anos. 
Um presidente não deve 
passar mais que quatro 
anos no poder. Tem que ha
ver renovação". 

Terezinha Batista, 17 
anos, estudante, reside em 
Brasília: 

"O mandato do Sarney 
deve ser de quatro anos. 
Acho que ele não é um bom 
presidente e não merece fi
car mais do que este tem
po". 

Luiz Corrêa, 46 anos, co
merciante, reside em 
Brasília: 

"O mandato do presiden
te Sarney deve ser de seis 
anos porque ele é um bom 
presidente. Ele é insubsti
tuível". 

• 

Cláudio Meirelles, 24 
anos, funcionário público, 
reside em Brasília: 

"O mandato do presiden
te Sarney deve ser de qua
tro anos somente. Há ne
cessidade de renovação no 
poder. Um novo presidente 
seria bom daqui há dois 
anos". 


