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arnej: Pesquisa eleitoral 

presta serviço ao povo 
BRASILIA — 0 Presidente José 

Sarney considerou "um trabalho 
jornalístico importante" a pesquisa 
encomendada ao Ibope pelo GLOBO 
epela Rede Globo, levantando a opi
nião de mais de 20 mil eleitores de 
todo o País, nos últimos dias de ju
lho. 

— Acho que é um trabalho impor
tante, porque a imprensa presta ao 
País o serviço de esclarecer o povo 
brasileiro, para que a eleição possa 
melhor encarnar a vontade popular, 
sobretudo no que diz respeito à Cons
tituinte — afirmou Sarney. 

•-•:i70 Presidente do PMDB, Ulysses 
Guimarães, ainda mais entusiasma
do do que o Presidente, declarou-se 

J "animadíssimo" com as chances do 
• PMDB, que, segundo a pesquisa pu
blicada ontem, ganha em 18 dos 23 
Estados brasileiros. 

I — O resultado é ótimo — comen-
; tou Ulysses. 

O Presidente do PMDB acrescen
tou que sempre acha que pesquisa 

;, tem valor relativo, "pois revela uma 
tendência", mas ressaltou que em 
casos como o da Paraíba, Santa Ca-

1 tarina, Maranhão e Amazonas — on-
' de as preferências por seu Partido 
;; atingem 60 por cento do eleitorado — 
«, "os candidatos do PMDB estão pra
ticamente eleitos". Para Ulysses, 

\ mesmo em Minas e São Paulo, ainda 
«há;"grandes chances de vitória". 
\ Em Minas, os nove pontos de vanta-
• gem do Senador Itamar Franco, do 
í PFL, representam, para ele, "uma 
1 situação reversível", pois o PMDB é 
I muito forte no Estado. O caso de São 
; Paulo foi classificado por Ulysses de 
/ "impasse técnico". Ele acha que a 
' vantagem de Paulo Maluf, do PDS, é 
• muito pequena (cinco pontos percen-
; tuais) e, portanto, "perfeitamente 
; reversível". 

— As pesquisas revelam que, des-
; de já, o Deputado Paulo Maluf está 
> eleito Governador de São Paulo. 
í Para o Senador, Maluf foi vítima 
de "uma campanha injusta", na 

i época da sucessão do Presidente Fi-
' gueiredo, "e o povo está mostrando 
\ isso neste momento". 
II Em Curitiba, o favorito do eleito-
• rado paranaense/Senador Álvaro» 
| Dias (PMDB), atribuiu o resultado 
! da pesquisa "ao bom desempenho do 
; Governo de José Richa e ao trabalho 
árduo de todos os peemedebistas do 
Paraná". 

Em Manaus, o ex-Prefeito Amazo-
nino Mendes, candidato ao Governo 
pela Aliança Democrática, atribuiu 
os seus 61 por cento de preferência 
(contra 22 por cento de Arthur 
Virgílio Neto, da frente de oposição 

puxada pelo PSB) a dois fatores: o 
trabalho que desenvolveu em Ma
naus — "a maior obra municipal de 
todos os tempos" e a recuperação do 
Estado, realizada pelo Governador 
Gilberto Mestrinho. 

Em São Paulo, o candidato Paulo 
Maluf, do PDS, não se surpreendeu 
com o seu 1? lugar na pesquisa do 
Ibope, pois os números se aproxi
mam dos índices que tem em seu po
der. O Ibope dá a Maluf 29 por cento 
das preferências, enquanto o índice 
do próprio candidato chega a 31,5 
por cento. 

Maluf afirmou que recebe o resul
tado "com muita humildade". Em 
seguida, acrescentou: "O povo dá 
preferência aos candidatos que tra
balham e que têm um programa de 
Governo". 

O Governador Franco Montoro foi 
cauteloso em seus comentários, mas 
ressaltou o crescimento da candida
tura Quércia em relação a Maluf. 
"Não podemos supervalorizar esse 
episódio", acrescentou, lembrando 
que a pesquisa do GLOBO contraria 
outra pesquisa recente, da "Folha 
de S. Paulo", "o que mostra o valor 

muito relativo e ocasional" destes 
levantamentos. 

Já o Vice-Governador e candidato 
ao Governo Orestes Quércia foi radi
cal: para ele, as pesquisas "não têm 
valor absoluto nenhum", e devem 
ser encaradas "apenas como orien
tação de momento". Quércia citou 
como exemplo uma pesquisa que 
apontava a vitória em 1985, do candi
dato á Prefeitura Fernando Henri
que Cardoso. 

Já o candidato do PTB á sucessão 
paulista, Antônio Ermírio de Mo
raes, acredita que sua posição na 
pesquisa foi prejudicada por ter sidc 
realizada antes e durante a Conven
ção do Partido, que homologou o seu 
nome como candidato. 

Em São Luís, o candidato da 
Aliança Democrática, Epitácio Ca
feteira, recebeu a notícia de seu fa
voritismo no Maranhão (58 por cento 
contra os 20 por cento de João Caste
lo, do PDS) "com muita alegria, 
mas com humildade" e prometeu 
que vai "trabalhar mais ainda". 

O candidato do PMDB da Bahia, 
Waldir Pires (59 por cento contra os 
21 por cento de Josaphat Marinho, 
da coligação PFL/PDS/PTB) não se 
surpreendeu: 

— E o que temos assistido em toda 
parte e reflete a decisão do povo de 
mudar a Bahia — comentou. 

Josaphat Marinho, porém, afir
mou que os resultados "não corres
pondem à realidade, mas a uma ilu
são", pois são praticamente os mes
mos de uma pesquisa encomendada 
em julho pelo PMDB. "A única novi
dade é que o outro candidato conti
nua caindo e eu cresci de seis para 21 
porcento". 

Já o Ministro das Comunicações, 
Antônio Carlos Magalhães, acha que 
Waldir Pires continuará liderando 
as pesquisas e depois "perderá nas 
últimas e principalmente nas ur
nas". 

— Nós não encomendamos pesqui
sas, porque o povo é a nossa pesoui-
sa — garantiu. 

Em Recife, os 65 por cento de f avo-
ritismo alcançados pelo ex-
Governador e candidato ao Senado, 
Roberto Magalhães, foram recebi
dos "com emoção e humilddade". 
Magalhães diz que quer ser apenas 
"um fiel intérprete dos valores da 
pernambucanidade". 

Em Recife, muita gente — e não só 
no PFL — aposta no crescimento da 
candidatura de Roberto Magalhães. 
"Se continuar assim, será um fenô
meno eleitoral", disse o ex-Ministro 
Fernando Lyra. 


