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São Paulo — A aprovação ao Governo do 

Presidente José Sarney aumentou seis pontos 
entre o primeiro e o terceiro mês de sua 
administração, como resultado, principalmen
te, das medidas adotadas para controlar o 
crescimento da inflação e do custo de vida. Em 
abril, o Governo Sarney tinha 51% de aprova
ção e hoje o índice é de 57%. 

Esses são os principais resultados da últi
ma pesquisa do Instituto Gallup, que entrevis
tou 2 mil 740 pessoas em 22 Estados e 206 
municípios, entre 15 de maio e 10 de junho. Os 
entrevistados apoiaram também o restabeleci
mento das eleições diretas em todos os níveis e 
a política de reajustes salariais. Os pontos 
menos positivos do Governo nesses três me
ses, segundo a pesquisa, são a solução para as 
greves, o combate à corrupção e a redução das 
mordomias.. Simpatizantes de todos os parti
dos — inclusive PDS e PT — aprovam o 
Governo Sarney que tem, ainda, apoio de 
35% junto aos entrevistados que se declara
ram simpatizantes do PCB. 

Aumento 
A popularidade do Presidente Sarney cres

ceu em todas as regiões brasileiras, segundo o 
Instituto Gallup. Em abril, 11% achavam que 
Sarney estava governando "muito bem", e 
40% "bem". Na última pesquisa do Gallup, 
em junho, 14% afirmaram que o Presidente 
governava "muito bem" e 43% "bem". Ape
nas 28% afirmavam, em junho, que Sarney faz 
um governo regular e 1% que faz uma admi
nistração "má" ou "muito má". 

No Nordeste, a aprovação ao Governo 
Sarney cresceu de 57% para 64%, entre abril e 
junho. No Sudeste, de 50% para 56%; no Sul, 
de 48% para 52%; e no Norte e Centro-Oeste, 
de 50% para 60%. O Presidente Sarney au
mentou sua popularidade principalmente en
tre os habitantes das cidades com mais de 50 
mil moradores (de 52% para 62%) e nos 
municípios entre 10 mil e 50 mil habitantes (de 
49% para 59%). 

Na pesquisa, os entrevistados são solicita
dos a dar notas ao Governo, que variam em. 
uma escala vertical de mais 5 para menos 5. 
Dessa forma, o Gallup constatou que o índice 
de popularidade do Presidente Sarney subiu 
de mais 3,25 para mais 3,4,8, ou seja, 31,4% 
dos entrevistados deram nota 5 ao Governo 
Sarney, 20,8%, nota 4; e 22,6%, nota 3. 

A aprovação ao Governo Sarney subiu 
mais nos extremos das camadas sócip-
econômicas: na classe E, a aprovação passou 
de 52% para 62%, e na classe E, de 45% para 
56%. O menor índice de crescimento do apoio 
foi registrado na classe B: de 53% para 54%. 
Em relação às faixas etárias, o Presidente 
Sarney é mais popular entre as pessoas de 50 
anos de idade ou mais (61%) enquanto entre 
os jovens na faixa etária de 18 a 29 anos o 
apoio é de 55%. 

O Gallup observou que a aprovação do 
desempenho de Sarney se manteve igual entre 
os entrevistados que manifestaram muito inte
resse por política (60%), mas aumentou entre 
os poucos interessados no assunto (de 53% 
para 60%) e entre os desinteressados pela 
política (de 45% para 52%). 

No período de abril a junho, aumentou, 
também, a popularidade do Presidente entre 
os simpatizantes de todos os partidos políticos. 
A aprovação ao Governo Sarney cresceu mais 
significativamente entre os simpatizantes do 
PDS (de 53% para 64%), PTB (de 49% para 
62%) e do próprio PMDB (de 55% para 
62%). Os simpatizantes do PFL mantiveram 
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sua aprovação ao Governo Sarney (64%) e 
entre os que simpatizam com o PT, a aprova
ção a Sarney subiu de 43% para 48%. Entre os 
que preferem o PDT, o apoio a Sarney tam
bém cresceu, de 54% para 57%. Dos entrevis
tados que se disseram simpatizantes do PCB, 
35% aprovaram o Governo Sarney. 

Medidas 
O Gallup apresentou aos entrevistados dez -

diferentes tópicos relativos a atos ou manifes
tações do Governo Sarney, para medir a 
aprovação ou desaprovação da população a 
essas medidas. Entre os dez tópicos, os mais 
aprovados foram as medidas adotadas para 
combater a inflação, o restabelecimento das 
eleições diretas, reajustes salariais, ampliação 
da democracia e redução do desemprego. O 
índice de desaprovação foi maior em relação à 
solução para as greves, combate à corrupção, 
redução das mordomias, solução para a dívida 
externa e segurança/violência. 

A política adotada para os reajustes sala
riais, foi aprovada por 87,3% dos entrevistados 
e desaprovada por 8,1%. As medidas para 
controle da inflação e do custo de vida recebe
ram o apoio.de 87,1% e a desaprovação de 
4,1%. A definição do Governo a favor das 
eleições diretas em todos os níveis foi aprova
da por 86,9% e desaprovada por 4,9%. 

A aplicação das liberdades democráticas 
teve aprovação de 82,1% e desaprovação de 
6%. Um total de 79,7% acha que o Governo 
Sarney reduziu o desemprego (10,2% não 
pensam da mesma forma). O Governo Sarney 
conseguiu aumentar a segurança e diminuir a 
violência, de acordo com 70,7% dos entrevis
tados pelo Gallup, contra 14,3% que não 
acham isso. 

As medidas adotadas para a redução das 
mordomias tiveram o apoio de 69,1%, mas 
foram desaprovadas por 22,3%. No combate à • 
corrupção, o Governo Sarney teve a aprova
ção de 60,9% e a desaprovação de 23,8%. Em 
relação à solução para a dívida externa, o 
Governo do Presidente Sarney recebeu o 
apoio de 60,6% e a crítica de 18%. A solução 
do Governo para as greves tem aprovação de 
60% e desaprovação de 27,8%. 
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