
Lula fechaporta
paraDilmaem
eventualgoverno
Ex-presidente fez elogios à sua sucessora, mas
defendeu renovação da sua equipe e disparou:
“Dilma não tem a paciência que a política exige”

S
ucessora de Lula na Presi-
dência da República, Dil-
ma Rousseff não deverá ter

espaço em um eventual tercei-
ro governo do ex-metalúrgico.
Foi o que disse nas entrelinhas
o próprio ex-presidente, ontem,
durante entrevista à rádio CBN
Vale, de São José dos Campos.
Para Lula, é preciso dar espa-
ço para “pessoas novas”. Dilma
virou notícia esta semana por
não comparecer ao jantar que
o Prerrogativas, grupo de advo-
gados que se rotula “Antilavaja-
tista”, fez para Lula em dezem-
bro de 2021.

“O tempo passou. Tem muita

gente nova no pedaço. Eu pre-
tendo montar um governo com
muita gente nova, importante
e com muita experiência. A Dil-
ma, tecnicamente, é uma pessoa
inatacável, que tem uma com-
petência extraordinária. Na mi-
nha opinião, a companheira Dil-
ma erra na política. Ela não tem
a paciência que a política exige
que a gente tenha para conver-
sar e atender as pessoas mesmo
quando você não gosta do que a
pessoa está falando”, afirmou.

Eleita em 2010 e reeleita em
2014, Dilma sofreu processo de
impeachment em 2016, sem
perder os direitos políticos. A

Sergio Moro afirmou ontem
que irá divulgar amanhã quan-
to recebeu do escritório ameri-
cano Alvarez & Marsal. O presi-
denciável trabalhou para a con-
sultoria logo após deixar o cargo
de ministro da Justiça do Gover-
no Bolsonaro. O questionamento
partiu do Tribunal de Contas da
União (TCU) que não teve acesso
aos valores repassados a Moro.

A movimentação com o TCU
e com o Ministério Público co-
meçou após uma provocação do
PT, que demonstrou disponibi-
lidade em abrir uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar a atuação do ex-
-juiz, em especial no escritório
que atendia empreiteiras cita-
das na Lava-Jato. (CristianeNober-
to, do Correio Braziliense)

O senador Renan Calheiros
(MDB-AL), que foi relator da Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Covid-19, chamou
o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, de “ogro” e o culpou
de negligenciar a vacinação de
crianças. De acordo com o par-
lamentar, uma nova CPI deve
ser feita.

“Governo empaca no negacio-
nismo, operado pelo ogro Marce-
lo Queiroga. Boicotou a vacina-
ção de crianças, provocou a he-
sitação dos pais. Uma nova CPI é
imperiosa. Essa gente só entende
essa linguagem”, escreveu. O lí-
der da oposição no Senado, Ran-
dolfe Rodrigues, vice-presidente
na CPI da Covid-19, também de-
fendeu a abertura de nova in-
vestigação. (AnaMendonça, do Es-

tado de Minas)
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ex-presidente foi julgada por
cometer “pedaladas fiscais”.
Mas é quase consenso entre a
classe política que, se tivesse
apoio do Congresso e da Câ-
mara, o processo de impedi-
mento sequer teria sido aber-
to, o que aconteceu quando
ela perdeu a chamada “gover-
nabilidade”.

ALCKMIN
Ainda na entrevista concedida

ontem, Lula falou sobre Geral-
do Alckmin (sem partido), elo-
giando sua experiência na po-
lítica, e disse estar à espera de
uma sinalização do ex-tucano,
o vice ideal do petista. “Quan-
do ele (Alckmin) tomar a deci-
são, eu tomo a minha decisão,
aí nós vamos sentar e conver-
sar”, disse. “Quando você esco-
lhe uma pessoa para vice, está
estabelecendo uma relação de
confiança”, acrescentou.


