
SLiJfc acham que Sarney resolve 
crise 

De um universo de 540 pessoas, 
distribuídas por todas as classes so
ciais no Distrito Federal, 94,5% 
não acreditam que o presidente Jo
sé Sarney conseguirá resolver a 
crise que o País vive, até o final de 
sua gestão. Só 5,5% acreditam nes
sa possiblidade. Esse é o resulado 
de uma pesquisa realizada na últi
ma sexta-teira pela MSC Estudos 
de Mercado e Opinião Pública a pe
dido do Jornal de Brasília. A pes
quisa apontou a inflação como a 
principal causa da crise — 23,8% 
dos entrevistados —, sendo seguida 
pela dívida externa — 22,6%. O 

presidente Sarney fica em terceiro 
lugar como responsável pela crise, 
segundo 22,4% dos entrevistados. 

O Governo decidiu não demitir 
servidores para conter o déficit pú
blico, mas a pesquisa demonstrou 
que essa medida, caso fosse adota-
da, seria apoiada. De acordo com a 
pesquisa, 61,5% das pessoas entre
vistadas disseram que são favorá
veis à demissão de servidores ocio
sos. Apenas 38,5% afirmaram que 
não concordam com a medida. A 
população não está disposta a se 
sacrificar ainda mais para solucio
na r a crise. Dos 540 entrevistados, 
90,2% disse ser contra a diminui
ção do poder aquisitivo do traba
lhador, como sacrifício para o País 
sair da crise. Somente 9,8% disse 
sim a essa pergunta. 

Os pesquisadores da MSC Es
tudos de Mercado e Opinião Públi
ca fizeram entrevistas em todas as 
camadas da população. Os dados 
foram colhidos da seguinte forma: 
os 540 entrevistados foram dividi
dos entre Taguatinga, Ceilândia, 
Sobradinho, Guará, Gama, Asa 
Norte, Asa SuL Cruzeiro e Octogo
nais, além da Área Central do Pla
no Piloto. Foram consultadas 60 
pessoas em cada localidade dividi
das por sexo e faixa etária. 

No quesito sobre a possibilida
de do presidente Sarney resolver a 
crise até o final do seu mandato, 
93,7% dos homens e 95% das mu
lheres se mostraram descrentes e 
apenas 6,3 e 4,5%, respectivamen
te, se mostraram otimistas. Entre 
as classes sociais, o descrédito 
maior fica na classe C — 96,4% não 
acreditam, contra 3,6 % otimistas; 
em segu ida vem as classes 
A/B-93,7% não e 6,3% sim e, por úl
timo, as classes D e E, com um ín
dice de rejeição de 92,4% contra 

7,6% que acreditam em alguma 
solução. 

Os mais jovens também são 
mais pessimistas quanto à possibi
lidade do Presidente resolver a cri
se até o fim do seu mandato. Dos 
entrevistados entre os 18 e 34 
anos, 95,7% afirmaram não acredi
tar em nenhuma medida do gover
no Sarney contra apenas 4,3% na 
mesma faixa. Os entrevistados 
com mais de 35 anos mostraram-se 
um pouco menos pessimistas: 
92,5% não acreditam e 7,5% afir
maram ter alguma esperança. 

O que a. pesquisa procurou saber 

Para conter o déficit público o Governo poderá optar 
por demitir funcionários ociosos. O sr.(a) concorda 
com esta medida ou não? 

Destes itens, qual, na sua opinião, é a principal 
causa da crise? 

Total: Sexo Classe Idade 
Masc. Fem. A/B C D/E 18/34 35 ou 

+ 
100% 

Dívida externa 10.7 21.7 20.8 22.9 23.4 25.4 18.1 
22.6% 

Dívida interna 7.1 5.2 6.9 6.3 5.5 5.8 7.0 
5.8% 

Inflação 19.1 27.6 19.0 26.1 25.5 23.9 23.1 
23.8% 

Governo Sarney 18.3 25.6 21.9 24.3 19.3 23.0 20.0 
22.4% 

Partidos Políticos Governo 10.3 4.4 7.5 8.1 5.5 5.5 9.7 
7.3% 

9.5 5.2 9.2 4.9 8.2 4.9 10.5 

TOTAL: 
100% 
SIM: 
61.5% 
NÃO: 
38.5% 

Sexo Classe 
Masc Fem A/B C 
60.1 62.3 60.7 61.7 

39.9 37.7 39.3 38.3 

Idade 
O/E 18/34 35 ou + 

61.4 59.2 64.9 

38.6 40.8 35.1 

Militares até 85 
7.3% 

Outras causas 
2.9% 

Não sabem nem respon
deu 

5.0% 
Todas 
2.9% 

Para sairmos da crise todos os segmentos da 
sociedade teriam que sacrificar alguma coisa. No 
caso dos trabalhadores o sacrifício seria a diminuição 
de seu poder aquisitivo. O sr(a) concordará ou não? 

4.7 1.3 3.4 2.7 2.7 1.2 5.5 

1.9 7.6 7.5 2.7 5.5 4.2 6.0 

4.3 1.3 4.6 1.8 2.0 3.0 1.5 

TOTAL: Sexo 
100% Masc Fem 
SIM: 9.8% 8.7 10.7 
NÃO: 90.2% 91.3 89.3 

Classe 
A/B C 
8.1 9.5 

91.9 90.5 

Idade 
O/E 18/34 35 ou + 
11.7 8.3 10.3 
88.3 91.7 89.7 

O sr(a) acredita que o Governo Sarney, até o final da 
gestão, conseguirá resolver a crise que o País vive 
ou não? 

TOTAL: 
100% 
SIM: 
5.5% 
NÃO: 
94.5% 

Sexo 
Masc Fem 

6.3 4.5 

Classse 
A/B C 
6.3 3.6 

Idade 
O/E 18/34 35 ou + 
7.6 4.3 7.5 

93.7 95.5 93.7 96.4 92 4 95.7 92.5 


