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m Presidência 
^ conquista uma 
, melhor imagem 

Uma pesquisa, ainda não 
concluída, feita pela agência de 
publicidade Denison. revela que 

aej ;"'9'< dos entrevistados no Rio e 
#7» São Paulo melhoraram suas im-
^ S pressões sobre o Presidente S ar-

* ney. depois de assistirem ao 
pronunciamento pelo rádio e a 
te lev isão . Os resultados pre-

, i 0 liminares das pesquisas foram 
•01 entregues ontem ao secretário de 
h«J imprensa da presidência. Fer-

, nando César Mesquita, pelo 
^ vice-presiderite da empresa. 
^ Sérgio Ferreira. 

ÊÓ O pronunciamento de Sar-
Q 1 ney. de acordo com a pesquisa da 
""J' Denison teve audiência de 44 f ; 

em São Paulo e 41 <; no Rio, sen
do que nas duas capitais H4''[ dos 
en t rev is tados assistiram ao 
programa até o final! Os restan
t e s WS'-; assistiram apenas,parte 
'do programa, eo total apenas 7''} 
consideraram ter piorado a im
pressão que tinham anterior
mente sobre o chefe do Governo. 
.A pesquisa será'concluída nos 
próximos dias e a empresa trará 
o resultado final ao Palácio do 
Planalto. 

Lustosa 
. O ministro da Desburo-

cratização. Paulo Lustosa. con
siderou a fala do presidente Sar
ney, como um pronunciamento 
honesto, sincero e transparente, 
em que assumiu uma postura 
sóbria e equilibrada e defeniu as 
opções e as diretrizes do seu 
"governo. Ao colocar a herança 
recebida, apenas quis mostrar 
para os brasileiros que as dificul
dades para atingir os objetivos 
pretendidos e até mesmo os 
compromissos assumidos eram 
b a s t a n t e grandes, sem atacar 
nem responsabilizar ninguém. 
•Nas opções, do presidente, duas 
definições ficaram explicitas: 
opção não demagógica pela 
pobreza e a opção pelo Nordeste. 
Isso se deve a uma ração fun
damenta l : os grandes com
promissos assumidos pelo 
presidente são como o resgante 
da dívida política, sociale moral, 
que. no caso. é a opção pelo Nor
deste". > ! J 


