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Apesar do esforço empreendido 
pelo presidente José; Sarney, a 
inaioria do povo brasileiro não en
tendeu o que ele quis dizer em seu 
Í>ronunciamento na última quarta-
eira, quando, em cadeia nacional 

de rádio e televisão, se dirigiu à 
Nação. Pelo menos é isso o que se 
pode depreender dos dados re
colhidos em pesquisa realizada pela 
agência LPM e divulgados ontem, 
pelo Palácio do Planalto, segundo 
os quais, de 311 entrevistas 28% 
não perceberam o conteúdo do dis
curso e 27 % não se lembram do que 
foi tratado na fala presidencial. 
o Tendo como critérios, idade, 
segmento social e sexo, os dados 
pesquisados pela agência nas ci
dades de São Paulo e Rio de Janeiro 
dão conta que 38% dos entrevis
tados ouviram o discurso por inteiro 
e 61% apenas parte dele, e que 
apesar do empenho de Sarney, 27% 
não se lembram do que foi tratado. 
Mas a pesquisa garante que a 
maioria dos brasileiros, 71 %, con
cordam que é preciso criar uma 
unidade nacional, independente de 
partidos políticos e crenças. 

Quanto à crise política gerada 
pelo racha da Aliança Democrática 
com a saída do PFL, os brasileiros 
não deram muita importância, uma 
vez que apenas 3% perceberam que 
Sarney abordou a briga da Frente 
Liberal com o PMDB. 

Governo nega 
dossiê do SNI 

Os entrevistados, 13% deles, 
lembram que o presidente solicitou 
apoio da população embora só 8% 
tenham entendido que ele está 
fazendo o possível para melhorar a 
'situação do País, enquanto 7% 
acreditam que Sarney não tem tido 
o apoio popular. 

Os brasileiros concordam tam
bém com algumas "frases-chave" 
ditas no discurso, como por exem
plo a que afirma que "é preciso 
fazer" as modificações que forem 
necessárias sem qualquer concessão 
de ordem pessoal e política". 75% 
dos entrevistados afirmam que essa 
decisão é imperativa. 

A Aliança Democrática, segun
do os dados revelados, não foi a res
ponsável pelas conquistas feitas até 
agora pelo Governo, uma vez que 
60% deles revelam que os brasi
leiros concordam com essa afir
mativa. 

Os dados da pesquisa provo
caram, segundo um assessor de 
Sarney, a decisão de reprisar o dis
curso presidencial na noite de on
tem, em horário nobre. O mesmo 
assessor informa, porém, que para 
o Presidente a reapresentação foi 
motivada pela necessidade de 
aproximar a intenção manifestada 
no pronunciamento, aos atos da 
reforma administrativa que preten
de deflagrar imediatamente. 
(Maria Helena Carvalho) 

Líder duvida 
das manobras 

sobre golpe dos generais 
'i O presidente José Sarney des
mentiu ontem, através do seu líder 
na Câmara dos Deputados, Carlos 
Sant'Anna (PMDB-BA), a 
existência de relatório elaborado 
pelo Serviço Nacional de Infor
mações (SNI) sobre a tentativa de 
um golpe contra o Governo que es
taria sendo articulado por um 
"grupo de militares e uma facção do 
•setor "moderado" da Constituinte. 
* S egundo á notícia, publicada no 
J Correio Braziliense, o grupo 
jpretende, com o auxílio de cons
tituintes da direita, armar um 
Icomplô contra o que considera 
fuma demonstração de fraqueza e 
•tolerância do Presidente da Re
pública em relação à esquerda na 
ÍAssembléia Nacional Constituin
t e" . 
; O líder Carlos SantAnna, após 
•contato com o Planalto, afirmou 
,que não há nenhum relatório do 
SSNI, e que o Governo não está 

^preocupado com qualquer tipo de 
movimentação de setores^ da so
ciedade nacional, por seí^demo-
!crático e entender que é livre o 
direito de reunião, que pode ser 
exercido por qualquer cidadão. 

O líder em exercício do PMDB 
na Constituinte, deputado Euclides 
Scalco (PR), disse ontem acreditar 
na versão do Governo que desmen
tiu que um grupo de generais de 
linha dura, estaria articulando um 
golpe da direita, inconformados 
com a atuação dá esquerda na Cons
tituinte. O desmentido foi feito on
tem durante a sessão da Comissão 
de Sistematização pelo líder do 
Governo, deputado Carlos San-
fAnna, que garantiu não existir 
nenhuma articulação da direita e 
nem relatório do SNI sobre o assun
to. 

Scalco, porém, acha provável 
que alguns militares tenham se 
reunido na semana passada no Rio 
de Janeiro e discutido o atual 
momento político. Entre estes 
militares estariam o brigadeiro 
João Paulo Burnier, os ex-ministros 
da Aeronáutica, brigadeiro Délio 
Jardim de Matos e da Justiça, Ar
mando Falcão e p general Euclides 
Figueiredo (irmão de João Fi
gueiredo) . 


