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Do anonimato para a 'Forbes' em dois
turnos
Dilma é eleita 16ª mais poderosa do mundo
05 de novembro de 2010 | 0h 00

Flávia Tavares - O Estado de S.Paulo

Ela acordou na segunda-feira com o status de pessoa mais importante do Brasil. E
ontem já foi promovida ao ranking das figuras mais poderosas do mundo. A presidente
eleita, Dilma Rousseff (PT), ficou em 16.º lugar na lista da Forbes, divulgada no site da
revista americana.
Dilma superou nomes como o do fundador da Apple, Steve Jobs (17.º), do presidente
francês Nicolas Sarkozy (19.º), da secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton (20.º),
do megaempresário e megabilionário, Eike Batista (58.º), e da diva Oprah Winfrey
(64.º).

+ BRASIL

Brasil é o país que mais avança em índice
de ...
Apesar da evolução, o Brasil continua a ...

-- Da Espanha, Indio avisa que lutará contra ...
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No topo da lista de 68 nomes, está o presidente chinês, Hu Jintao, seguido pelo colega
americano, Barack Obama, e pelo rei da Arábia Saudita, Abdullah bin Abdul Aziz al
Saud. O predomínio masculino só é rompido na sexta posição, com a chanceler alemã,
Angela Merkel. Em nono, Sonia Gandhi, presidente do Partido do Congresso, na Índia.

Na descrição de Dilma, a revista diz que ela dirigirá "a maior economia da América
Latina e o celeiro do mundo". Diz ainda que talvez seu nome não seja muito conhecido
ainda, mas será já que o Brasil receberá a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016.

A Forbes afirmou que os 68 nomes foram escolhidos porque "de várias formas estas
pessoas moldam o mundo à sua vontade". "São chefes de Estado, importantes figuras
religiosas, empreendedores e foras da lei", numa referência a Osama bin Laden, líder da
Al-Qaeda. 
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-- Dilma passa manhã em praia isolada na Bahia

-- Esquema de corrupção no RN desviou R$ 2 mi, ...

-- 'Oposição precisa ser oposição, sem ...

-- Comunicação da gestão Alckmin já está em ...

-- Audiência do caso Bruno é suspensa por uma ...
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01 Editorial: O mal a evitar

02 Datafolha mostra Dilma com 54% dos votos ...

03 Serra enfrenta discurso petista e defende ...

04 ''Ninguém tem direito de dizer qual é a ...

05 PT e Gilberto Carvalho viram réus em ação ...

06 Evangélicos fazem campanha contra Dilma no ...

07 Mesmo com escândalo, Dilma mantém 51%

08 Aumenta a chance de 2º turno, diz Datafolha

09 Dilma tem 48% e Serra, 41%, aponta Datafolha

10 Datafolha aponta vitória de Dilma no 1º ...
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