PESQUISA DE OPINIÃO REVELA QUE MAIOR PARTE DA POPULACÃO
DE MANAUS NÃO QUER DILMA ROUSSEFF COMO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
Quase 67% da população de Manaus acima de 18 anos de idade apoiam a retirada da presidente Dilma
Rousseff (PT) do comando do País, segundo pesquisa realizada pela empresa Action. A sondagem
apontou que 66,7% dos entrevistados são favoráveis ao impeachment da petista, 27,3% manifestaram-se
contra e 6% ainda não têm uma posição definida sobre o assunto.
Encomendada pelo jornal ACRÍTICA, a consulta ouviu 999 pessoas nas seis zonas geográficas da cidade
para levantar a opinião a respeito do impeachment, da nomeação de Lula (PT) para ministro da Casa Civil
– já suspensa – e a expectativa dos entrevistados sobre as investigações do ex-presidente pela Justiça. A
coleta de dados foi realizada quinta-feira (17) e sexta-feira (18).
Entre o público masculino, o desejo de ver Dilma fora do cargo é maior. A pesquisa indicou que 70,5% dos
homens são a favor do impeachment, 23,5% refutam a medida e 6% disseram que não sabem. Entre as
mulheres essa diferença reduz: 62,9% das entrevistadas dizem “sim” ao impedimento da presidente, 31,1%
são contra e 6% estão indecisas.
Em todas as faixas etárias consultadas, a maioria é favorável à perda do cargo da presidente. A maior
rejeição da petista ocorre entre os jovens de 18 a 25 anos. 74,3% apoiam o impeachment, 20% são contra
e 5,7% não têm opinião formada sobre o caso. Entre a população dos 26 aos 35 anos, 71,1% querem
mudança na chefia do Executivo Federal, 20,6% têm opinião diferente e 8,3% não sabem.
A distância entre as pessoas pró e contra o impeachment cai entre os cidadãos com 51 anos ou mais.
Nessa faixa etária 56,4% defendem a adoção da medida, enquanto 30,9% são contrários. Nesse segmento
da população o número de indecisos também é o mais elevado: 12,7% não quiseram opinar.
Na população com formação universitária, 71.1% disseram sim ao processo que pode encerrar o mandato
da petista, contra 27,9% e apenas 1% que não assumiram posição. No público com ensino médio, a
aprovação do impedimento agrada a 67,1%, contra 25,4%. No meio daqueles que só possuem o ensino
fundamental 55,9% querem a saída de Dilma, mas 33,9% não defendem essa ideia.
Entre os pobres, parcela mais beneficiada com os programas sociais do governo petista com projetos com
o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, a defesa do impeachment é a mais elevada do que em outras
faixas de renda. Dos entrevistados com renda familiar entre um e três salários mínimos, 71% querem que
o Congresso retire Dilma do posto. Esse desejo foi expresso também por 67,9% das pessoas com ganhos
de até um salário mínimo. Acima dos cinco salários mínimos, 65,3% apoiam a medida, e 29,3% são
contrários.
NOMEAÇÃO
Do total de entrevistados 80,5% desaprovam a nomeação do ex-presidente Lula para a chefia da Casa
Civil. Essa opinião é partilhada pela maioria esmagadora dos entrevistados por gênero, faixa etária, grau
de instrução, renda familiar e zona da cidade onde mora. Entre as mulheres, 80,2% reprovaram a ida de
Lula para o ministério. Ideia também expressa por 77,7% dos homens e 90% dos jovens entre 18 e 25 anos.
O foro privilegiado dado a Lula também foi criticado por 82,2% das pessoas com renda familiar de até um
salário mínimo por mês e por 82,3% daqueles que ganham de três a cinco salários mínimos mensais. Além
dos que recebem de um a três salários mínimos (77,5%) e os acima de cinco salário mínimos (77,3%).
Ao serem perguntados se acreditam que a Justiça aplicará algum tipo de punição a Lula, 47,7% dos
entrevistados afirmaram que o caso vai dar em nada. Outros 38,5% disseram que acreditam que haverá
punição, 9,6% tem certeza que isso ocorrerá e 4,2% não sabem.
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