
Após criarmal-estar com
tucanos, Lula suaviza fala
Um dia depois de afirmar que “o PSDB acabou”, ex-presidente muda tom
e diz que o país “era feliz quando a polarização era entre o PT e o PSDB”

O
ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT)
suavizou o tom e afir-

mou ontem que “esse país era
feliz quando a polarização era
entre o PT e o PSDB”. O presi-
denciável está em viagem ao
Rio Grande do Sul e participou
na tarde de ontem de uma ple-
nária para discutir educação.

“Por que chamar o (Geraldo)
Alckmin para ser meu vice?”,
disse Lula. “A gente tem que per-
der as coisas para valorizar. Eu
já disse para o Alckmin, como
esse país era feliz quando a po-
larização era entre PT e PSDB.
Como era feliz esse país quan-
do a polarização era entre a Dil-
ma (Rousseff) e o Alckmin, ou
o (José) Serra. (...) eu e o Fernan-
do Henrique Cardoso (FHC). A
gente era civilizado. A gente ga-
nhava e perdia”.

A fala ocorre após repercus-
são negativa de sua declara-
ção na noite da última terça-
-feira. Em evento na cidade de
São Paulo, Lula afirmou que
“o PSDB acabou”. Logo depois,
o partido afirmou em sua pá-
gina no Twitter que o PT tem
que se explicar ao povo brasi-
leiro por que “quase acabou
com o Brasil, que foi salvo da
destruição pelo impeachment
de Dilma”.

Segundo o ex-presidente, a
transição do governo de FHC
para o seu, em 2002, foi “a mais
civilizada que esse país conhe-
ceu”, e lamentou a hostilidade
atual na política. “O que acon-
teceu nesse país em tão pouco

Deputado federal por Mi-
nas Gerais, Aécio Neves (PS-
DB-MG) criticou ontem o ex-
-presidente Lula (PT), pré-can-
didato à Presidência da Repú-
blica nas eleições gerais de
2022, em outubro. O petis-
ta disse na última terça-fei-
ra que o PSDB acabou.

“Arrogante e desrespeito-
sa a afirmação do ex-presi-
dente Lula de que o PSDB
acabou. Por maiores que te-
nham sido os equívocos dos
nossos atuais dirigentes ao
priorizar, até aqui, um pro-
jeto regional em detrimen-
to da nossa responsabilidade
maior de lançar uma candi-
datura presidencial compe-
titiva para se contrapor aos
dois extremos, o PSDB con-
tinua e continuará a ser es-
sencial ao Brasil”, diz Aécio,
em comunicado à imprensa.

A reação de Aécio, candi-
dato à Presidência derrota-
do por Dilma Rousseff (PT)
em 2014, governador de Mi-
nas Gerais entre 2003 e 2010
e senador entre 2011 e 2019,
aconteceu um dia depois da
fala do petista. Lula, em even-
to em São Paulo, defendeu
o PT e relembrou que o PFL
deixou de existir em 2007.
(Estado de Minas)

Petista foi duramente criticado pelo PSDB em nota oficial divulgada ontem pela sigla

“Arrogante”,
diz Aécio
emnota
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PLANOS DE SAÚDE

Randolfe pede
suspensão
de reajuste
O senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP) pediu,
ontem, que o Supremo
Tribunal Federal suspenda o
reajuste dos planos de saúde,
que devem ficar 15,5%mais
caros, segundo decisão da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Randolfe pediu
também que a Cortemande
o presidente Jair Bolsonaro
(PL) apresentar planos de
redução dos preços e
visando à ampliação da
concorrência nomercado
das operadoras de planos de
saúde individuais.

tempo? Para a gente criar aque-
le clima de paz, nós passamos
23 anos para derrubar o regi-
me militar”, afirmou.

PLENÁRIA
O ex-presidente está em Porto
Alegre e participou da plená-
ria em um hotel na zona cen-
tral da cidade. Estavam tam-
bém no evento sua esposa, Jan-
ja Silva, seu vice, Geraldo Alck-

min (PSB), a presidente nacio-
nal do PT, Gleisi Hoffmann, a
ex-presidente Dilma Rousseff
e o deputado federal Paulo Pi-
menta (PT-RS).

O ex-ministro da Educação,
Aloízio Mercadante, também
discursou sobre as ações dos go-
vernos do PT na área da educa-
ção, e criticou a gestão de Jair
Bolsonaro. “A educação é um
bem público, cultural, social

e de direito universal. Não é
uma mercadoria, não é o pri-
vilégio de alguns”, afirmou. “É
a primeira vez na história que
temos menos matrículas nas
universidades federais do que
no ano anterior (...) Não basta
abrir espaço para o pobre estu-
dar. Se não tiver uma bolsa de
estudo, não tem como se man-
ter na universidade”. (Victor Cor-
reia, do Correio Braziliense)
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