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50% do povo me apoia, 
mostra Samey a líder 

A popularidade do Go
verno voltou a crescer, de
pois de apresentar níveis 
sofríveis. O presidente José 
Samey revelou ontem ao 
senador Marcondes Gade
lha, líder do PFL no Sena
do, durante audiência pela 
manha no Palácio da Alvo
rada, que um recente le
vantamento feito pelo Insti
tuto Brasileiro de Opinião e 
Pesquisa (Ibope) mostrou 
que 50 por cento das pes
soas ouvidas são favorá
veis ao Governo. Samey, 
de acordo com Gadelha, 
acredita na ascensão da 
imagem de sua administra
ção. - .; 

Segundo Gadelha, o re
sultado da pesquisa foi sur
preendente, porque mostra 
uma maior penetração do 

I Governo nas classes C e D. 

Ele acredita que o cresci
mento da aceitação do Go
verno teve três fatores pre
ponderantes: a aprovação 
do mandato de cinco anos 
para o presidente Sarney; 
os programas desenvolvi
dos na área social; e os es
clarecimentos feitos todas 
as semanas através do pro
grama "Conversa ao Pé do 
Rádio". 

Ao revelar a sua confian
ça na elevação da populari
dade do Governo, o presi
dente Sarney lembrou que 
em março passado a situa
ção era muito diferente, 
porque a sua imagem ain
da estava no processo de 
declínio. A tendência, 
apontada por uma pesquisa 
feita por uma entidade 
classista, mostrou que a 
popularidade era. de ape

nas 38 por cento. 
O senador não revelou os 

principais dados da pesqui
sa, o local onde foi realiza
da, o número de pessoas 
ouvidas, as perguntas que 
foram feitas, o sexo do pes
quisado, o período do le
vantamento, e a metodolo
gia utilizada para garantir 
a margem mínima de erro 
permitida. 

O presidente Samey não 
comentou a pesquisa com 
os deputados Carlos 
SanfAnna, líder da maio
ria e do Governo na Câma
ra; e José Lourenço, líder 
do PFL na Câmara, duran
te audiência na parte da 
manhã. "Nâo vi", foi a res
posta do líder pefelista, 
quando um repórter per
guntou se tinha conheci 
mento do levantamento. 

''.*»*? 


