
Folha de S.Paulo - Lula chama Dilma e pede mudança de discurso na TV - 26/04/2010

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2604201002.htm[26/04/2010 16:01:57]

ASSINE BATE-PAPO BUSCA E-MAIL SAC SHOPPING UOL

 

São Paulo, segunda-feira, 26 de abril de 2010 
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice 

Lula chama Dilma e pede mudança de
discurso na TV
Presidente aconselha petista a viajar menos e treinar para
encarar entrevistas

Assessores da pré-candidata consideram que, nesta fase
da campanha, José Serra está se saindo melhor e
demonstrando experiência

Fernando Rabelo/Folha Imagem

Dilma cumprimenta o governador do Rio, Sérgio Cabral, no lançamento da
pré-candidatura de Lindberg Farias ao Senado, ontem 

VALDO CRUZ
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA 

O presidente Lula decidiu intervir e pedir ajustes na
campanha de Dilma Rousseff. Chamada para uma conversa
na sexta-feira, Lula reclamou que a pré-candidata do PT está
sendo muito "técnica", precisa ser "direta e simples" nas
entrevistas para a TV e falar frases mais sintéticas, evitando
deixar raciocínios sem conclusão.
Dois dias antes, Dilma havia participado do "Brasil Urgente",
na TV Bandeirantes. Lula não viu o programa, mas foi
informado que Dilma estava muito nervosa e, em vários
momentos, deu respostas longas, sem concluir seu raciocínio.

http://www.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=11&grp=src:10;creative:barrafolha&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm
http://batepapo.uol.com.br/
http://busca.uol.com.br/
http://email.uol.com.br/
https://sac.uol.com.br/
http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/inde26042010.shl
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/inde26042010.htm
http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/3988/c/24c/%2a/m;223594921;1-0;0;47228340;1-468/60;36051705/36069591/1;;~sscs=%3fhttp://bn.uol.com.br/event.ng/Type=click&FlightID=96135&AdID=243565&TargetID=13916&ASeg=&AMod=&Segments=1,5,138,244,385,416,448,500,544,882,1451,1528,2253,2409,2412,2414,2997,3165,3172,3790,4307,4415,4795,4986,5302,5609,6891,6892,6894,7289,7751,8209,9184,9540,9619,9668,10160,10365,10429,10481,10519,10545,10547,10548,10577&Targets=865,3494,13916,13,453,478,2477,3410,6565,12117,12650,12779&Values=31,50,60,81,100,110,132,150,209,211,346,349,356,370,379,382,384,421,484,665,958,998,1039,2348,12347,12349,12351,12568,12971&RawValues=&Params.User.UserID=c0a8c328-8308-1225304151-1&Redirect=http%3a%2f%2fbr.blackberry.com/services/business/server/express/%3FCPID%3DSTBANLABRFY11Q1000000114400003000027010BAN007
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2604201001.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2604201003.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/inde26042010.htm


Folha de S.Paulo - Lula chama Dilma e pede mudança de discurso na TV - 26/04/2010

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2604201002.htm[26/04/2010 16:01:57]

Em sua avaliação, nada grave nessa fase, mas um tipo de
erro que não pode se repetir durante a campanha,
principalmente nos debates eleitorais.
A conversa entre Lula e Dilma ocorreu no Palácio da
Alvorada, residência oficial da Presidência, na sexta pela
manhã. O presidente segue confiante de que vai eleger Dilma
sua sucessora, mas confidenciou a aliados que ela precisa
melhorar seu desempenho nas entrevistas a TV e rádio.
Lula orientou sua ex-ministra a, nesse período da campanha,
dedicar mais tempo a treinamentos para entrevistas como a
concedida na semana passada ao jornalista José Luiz Datena,
da TV Bandeirantes.
O presidente defende que, se for preciso, Dilma reduza suas
agendas regionais e dê preferência aos treinamentos com sua
equipe de campanha. Na avaliação de Lula, nesse momento,
as entrevistas têm muito mais eficácia do que as viagens a
Estados, principalmente naqueles em que ainda não há
definições sobre os candidatos aliados a governador.
Apesar dos reparos feitos por Lula na fala de Dilma no
programa da Band, o presidente foi informado de que
pesquisa feita pela equipe de campanha com grupos de
mulheres apontou que o desempenho da petista foi
considerado mais positivo do que negativo.
Nessas pesquisas, a avaliação das mulheres foi que Dilma
passou uma imagem de "humildade", "simpatia", "capaz de
se emocionar", em contraste com sua fama de "autoritária" e
"durona" citada diversas vezes pelo jornalista da Band.

Experiência
Acertar o tom de suas entrevistas e discursos é considerado,
por seus assessores, essencial também para que Dilma
demonstre algo que ela tem: segurança. E, com isso,
demonstrar que tem experiência administrativa e está
preparada para ocupar o lugar de Lula.
Aliados da ex-ministra dizem que, nessa fase de pré-
campanha, é preciso fazer não só ajuste no tom, mas também
no conteúdo. Na avaliação de governistas, nesse período
quem está se saindo melhor é o pré-candidato tucano, José
Serra.
Nas palavras de um aliado da ministra, que não quis ser
identificado, "a experiência de Serra em campanhas está
fazendo a diferença, ele está deixando a impressão de que é
mais experiente, falando serenamente, fazendo uma
campanha mais governista do que a Dilma".
Do outro lado, a petista tem se desgastado mais, entrando em
mais polêmicas, batendo demais na tecla da comparação
entre os governos FHC e Lula e deixando em segundo plano
a apresentação de propostas que possam entusiasmar o
eleitor.
Diante dessa avaliação, a equipe de campanha está
preparando agendas e material para que Dilma desenvolva
temas relacionados a mulheres, crianças e juventude, com
propostas que seriam implementadas em um eventual
governo seu.
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