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Gallup revela 
impopularidade | 
do Presidente 

O presidente José Sarney não está governando bem :> 
o Brasil. Ksta é a opinião da maioria dos brasileiros — f 
50,3% — dos mais diversos pontos do País, segundo i 
revela uma pesquisa do Instituto Gallup, divulgada on- < 
tem pelo Palácio do Planalto. Apenas 12,8 dos :*' 
brasileiros, segundo a pesquisa, acham que o presidente ; 
Sarney está governando o. País "muito bem", enquanto \ 
34,2%acham que ele o está governando "bem. Os que ;' 
aprovam a atuação do,presidente, portanto, com os ter- \ 
mos "bem" e "muito bem", somam 47%da população, >' 
'segundo revela a pesquisa. [ 
," Apesar deste resultado, no Palácio do Planalto havia • 
ontem um clima de otimismo com a pesquisa. Ê que, ; 
num dos quadros, onde se pede que o entrevistado dê ( 
uma nota à atuação do presidente, numa escala \ 
de mais cinco (nota máxima) a menos cinco (nota , 
mínima). Sarney saiu-se bem. E isto porque84%deram j 
notas positivas ao presidente, contra 16% de notas ; 
negativas. 
• De fato, 22,4% das pessoas pesquisadas deram nota 

máxima ( + 5) à atuação de Sarney, destacando ter 
sobre ele "a melhor opinião possível"; 19% deram nota 
4; 23,9 nota 3; 11,3; nota 2, e 7,4% nota um. No bloco 
das notas negativas, apenas 4,9% dos entrevistados 
têm de Sarney "a pior opinião possível", dando-lhe 
notas menos 5; a nota -4 foi conferida por 1,8% dos en- \ 
trevistados; -3, por 2,1%, menos 2, também por 2,1%, e \ 
menos 1 por 2,5%dos entrevistados. <: 
.- Na opinião da maioria dos brasileiros, segundo a » 
pesquisa do Gallup, o congelamento de preços deveria '. 
ser mantido, mesmo tendo os consumidores de enfren
tar a escassez de produtos. Pelo menos é assim que pen- \ 
sam 65,3% dos pesquisados. Outros 27,2% acham \i 
mesmo que se devia acabar com o congelamento. Os \ 
restantes deram outras respostas (3,5%) ou não . 
souberam responder (4%). v i 

A maioria dos brasileiros, segundo revela a pesquisa ' 
do Gallup, acha também que a sua situação econômica, ' 
depois do Plano Cruzado, ou piorou (18,'5%) ou ficou na ^ 
mesma (38,1%), num total de 56,6%dos entrevistados, i 
[Somente 41,8% acham que sua situação melhorou, 
[enquanto l,5%nãp souberam responder. 
5 Ainda segundo a pesquisa Gallup, a conclusão de 
;que o Plano Cruzadodeu certo rião é compartilhada pela v 
•maioria dos brasileiros, mas só por 47% dos t 
Ipesquisados. Os restantes 35,5%acham que o plano deu j 
errado; 10,4% nâo souberam responder; 5,1% que í 
•houve coisas certas e erradas; 0,4%, que não mudou \ 
•nada; e 1,3%deu out outras respostas. ! 

! Futuro 1 

E sobre o futuro do Cruzado? Ai também a maioria í 
dos brasileiros pesquisados nâo acha que.vai dar certo. 1 
Segundo a pesquisa, 34,3%acham que "nos próximos | 
seis meses" o Cruzado vai dar errado, 19,5% não ; 
couberam dizer; 3,1 % deram outras respostas, enquan- ; 
to 43,2 %acham que "vai dar certo". ; 
' Dos 50,3 %que não chama que Sarney esteja gover-. ' 
nando bem o Pais, 38,8% entendem que ele está gover- í 
nando regularmente; 6,3% que ele governa mal; 5,2% Í 
"muito mal", e 2,7 não, têm opinião ou não sabem dizer. ] 

A pesquisa do Instituto Gallup iniciou sua coleta em 
22 de novembro último, estendendo-se pelas três í 
semanas seguintes. A pesquisa trabalhou com uma '' 
amostra de 2,507 pessoas de todas as regiões do pais, 
Foram selecionada^ pessoas de ambos os sexos, e de ' 
idade entre 18 .. o0 ^s ou mais, de diversas classes, ; 

das capitais e do interior. 


