Repercussão

“O

Executivo Federal é muito fiscalizado e cobrado, até mesmo por responsabilidades que cabem a outros entes da federação. Mas essa fiscalização,
exercida pela imprensa, pela sociedade, tem um caráter muito positivo,
pois serve como instrumento de ajustes e aperfeiçoamentos constantes que contribuem para a qualidade da gestão pública”.
Luiz Gushiken SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

AGÊNCIA BRASIL

Do primeiro ao quarto poder,
saiba qual foi a repercussão
da pesquisa IMPRENSA/
MaxPress/ABERJE

AGÊNCIA BRASIL

“O

resultado da pesquisa traduz minhas preocupações quanto à linguagem.
Se o Judiciário pretende se comunicar com a sociedade, tem que mudar o linguajar rebuscado. Tem que ser mais claro. Não podemos ter um
Judiciário do século passado. Acho pertinentes todas as preocupações dos nossos
“coleguinhas” e acrescento que a nossa administração à frente do Superior Tribunal
de Justiça vem procurando primar por um discurso que leve o cidadão comum a
entender com maior clareza as nossas decisões. E olhem que o Judiciário já foi pior
avaliado! Os demais resultados demonstrados na pesquisa apontam que ainda temos muito a fazer para permitir à sociedade um Judiciário desse século. Permitamme citar o velho Guerreiro, nosso inesquecível Chacrinha, “quem não se comunica
se trumbica”. Muito do que está faltando para uma maior coesão entre governantes
e Povo no nosso País é comunicação. Boa comunicação, descontraída, aberta, sincera comunicação. A comunicação entre o Estado e a sociedade ainda é muito falha,
conforme constata a pesquisa com os formadores de opinião. Os porta-vozes do
Estado parecem não se entender bem com os porta-vozes da sociedade. Quanto a
nós aqui, no Judiciário, buscamos fazer a nossa parte.”
Ministro Edson Vidigal PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

“O

legislativo é sempre o Poder pior avaliado, isso é crônico. O legislativo é muito exposto, transparente e a ação de alguns parlamentares acaba provocando esta avaliação. Eu não vou culpar a eleição de
ninguém. Já o Executivo tem a avaliação melhor pela sua própria natureza, por
ser quem executa. Ele tem programas e acaba mostrando mais seu trabalho”.
José Genoino PRESIDENTE NACIONAL DO PT
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DIVULGAÇÃO
JOÃO KOPKE

“Q

uanto à “qualidade dos projetos apresentados”, é bom ressaltar que no
Congresso é ampla a gama de projetos em tramitação. Há, obviamente,
os que são considerados de pouca eficácia, mas há grandes decisões diretamente ligadas ao interesse público que são tratadas diariamente nas duas Casas.
O trabalho das comissões, por exemplo, mostra que os debates ali travados buscam
alcançar o equilíbrio entre as diferentes correntes de idéias. Pode-se ressaltar ainda
que o Congresso tem se ocupado, quase que exclusivamente, da pauta elaborada
pelo Executivo. Isso poderia explicar em grande parte a diferença revelada nos percentuais atingidos pelo Legislativo (12%) e o Executivo (26%) nesse quesito”.
Eduardo Azeredo SENADOR E PRESIDENTE NACIONAL DO PSDB

DIVULGAÇÃO

“S

em dúvida alguma que o que mais chama a atenção, como uma qualidade
do Parlamento, é a facilidade de acesso às fontes. Isso me deixa muito contente, porque transparência é realmente um lema da Casa e de seus pares, já
há algum tempo. Talvez até mesmo por isso soframos tantas críticas, já que necessariamente nossa exposição passa a ser muito maior. Creio que isso explica muito
dos baixos índices apontados, como agilidade nas decisões e qualidade de projetos elaborados. Muitos dos dados apresentados nessa pesquisa podem nos ajudar
a aprimorar nossos trabalhos, de uma Câmara mais próxima da população e mais
ágil - resultado direto de nossa busca por autonomia. Os jornalistas que nos acompanham diariamente aqui sabem disso e têm papel fundamental nesse processo”.
Severino Cavalcanti PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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