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Jornalistas dizem que Lula tentou cercear imprensa, mas só 21% acreditam
que Dilma fará o mesmo

Izabela Vasconcelos

Os jornalistas brasileiros acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou cercear, e em alguns
casos até cerceou, a liberdade de imprensa. No entanto, a maioria está otimista em relação à presidente
eleita Dilma Rousseff (PT) e acredita que a petista procurará garantir a liberdade de imprensa no Brasil. É
o que indica uma sondagem feita pelo Comunique-se que, com metodologia científica, ouviu 100
jornalistas de Redações de todo o País.

Dos respondentes, 56% dizem que Dilma irá garantir o direito e apenas 21% dizem que a presidente eleita
irá cercear a mídia. A sondagem indica que 13% dos jornalistas crêem que a petista será indiferente ao
tema e 10% não souberam responder.

Governo Dilma melhor ou igual ao de Lula
Para 80% dos jornalistas, Lula fez um bom governo e a presidente eleita fará um governo melhor (32%)
ou igual (31%) ao de Lula. Apenas 20% acreditam que o governo será pior. Já 18% não souberam
responder.

No geral, os jornalistas têm boas expectativas para o governo de Dilma. Para 51%, a petista impulsionará
a economia ou a manterá estável (41%). De acordo com 61%, Dilma diminuirá a pobreza no País. Apesar
de um número pequeno, a crença de que a petista erradicará a miséria (9%) é maior do que os que dizem
que ela aumentará a pobreza (6%). Outros 24% acreditam que a miséria se manterá no mesmo nível.

Propostas em último plano
Os jornalistas acreditam que os eleitores não votaram nas propostas de Dilma, mas na continuidade do
governo Lula (71%), na figura do presidente (46%), contra a figura de Serra (21%) e do governo FHC
(18%). Apenas 14% dizem que os brasileiros votaram na ideia de ter uma mulher na Presidência e nas
propostas da petista (12%).
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Darcy de Sá Carvalho [05/11/2010 - 21:51] 
(Freelancer) 

Além de estar contra luz, desfocado e tremido, na foto e no
raciocínio, o Senhor Marcondes segue cada vez mais ridículo.
Chatíssimo. Viva Dilma!  

Darcy de Sá Carvalho [05/11/2010 - 19:51] 
(Freelancer) 

A Dilminha é um mistério indecifrável. 
Nem seus doutrinadores ideológicos de Belo Horizonte nem os
comandantes do PT, de Zé Dirceu a Lula, passando por Palocci
e Fernando Pimentel, não garantem nada... 
Também os antigos brizolistas gaúchos estão por fora.
Não sabem se ela vai ou não "virar a mesa"...
Gente chegada a Erenice diz que ela vai surpreender a todos
que a conheceram em BH, Uberaba, Portinho, Rio, SP e
Brasília...
Se mantiver bons propósitos terá o apoio de todos, até para se
reeleger.

 

Jonas S. Marcondes [05/11/2010 - 20:25] 

A Dilma, se nãofosse eleita , diria Dilminha é
a p.q.p.
 

Jonas S. Marcondes [05/11/2010 - 20:22] 

Tadinho do Darcy, não sabe o que falar ou
até sentir. Torce ardentemente por um
fracasso de Dilma, mas tem medo do óbvio,
que é um grande sucesso da pimeira mulher
brasileira na presidência da república. A
enquete entre os jornalistas foi muito
transparente e indisfarçavel, eles ACREDITAM
em Dilma.
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