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Dilma Rousseff aparece em 16º lugar na lista das 68 pessoas
mais poderosas do mundo da "Forbes" 

DILMA à frente de Lula: presidente, o 33º mais poderoso em
2009, ficou de fora 

Depois de ser eleita presidente do Brasil, Dilma Rousseff (PT)
foi escolhida a 16ª pessoa mais poderosa do mundo, num
colégio eleitoral mais restrito: a equipe da revista "Forbes".
"Há 6,8 bilhões de pessoas no mundo, e estas são as 68 que
importam", diz a revista, ao divulgar no site a lista dos
poderosos do planeta, encabeçada pelo presidente da China,
Hun Jintao - o presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, que acaba de amargar uma derrota nas eleições
legislativas, vem em segundo lugar. 

No ranking, Dilma ficou à frente do presidente da França,
Nicolas Sarkozy (em 19º), recém-saído de uma batalha com
grevistas e oposição para raelizar uma reforma da
Previdência em seu país, e da secretária de Estado norte-
americana, Hillary Clinton (em 20º lugar). 

A revista destaca que Dilma está "tomando as rédeas do
Brasil" como a primeira presidente mulher do país. Em seu
perfil, ela é apresentada como uma ex-guerrilheira marxista
que foi presa e torturada, divorciada duas vezes, e
sobreviveu a um câncer linfático. "Ainda não é um nome
familiar, mas será em breve, com o Brasil se preparando
para sediar a Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016", afirma a
"Forbes" sobre a presidente, que atualmente descansa em
Itacaré, na Bahia. Em outubro, no início do segundo turno da
campanha eleitoral, ela já havia sido apontada pela revista
como uma das cem mulheres mais poderosas do mundo,
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mas ficou na 95ª posição no ranking. 

A lista dos mais poderosos também incluiu o empresário
brasileiro Eike Batista, em 58º lugar. Ele é identificado como
"o homem mais rico do Brasil, amante dos superlativos,
tanto na vida pessoal como nos negócios". A relação
divulgada ontem levou em conta fatores como a população e
o PIB dos países, ao selecionar os chefes de Estado, e a
riqueza e o uso que se faz dela, no caso de empresários. O
exercício do poder em múltiplas esferas também contou - e
por isso o magnata da mídia e também primeiro-ministro
italiano Silvio Berlusconi ficou em 14º lugar, dois adiante de
Dilma. Entre ele e a presidente eleita do Brasil está o
presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet.
E, logo atrás de Dilma, na 17ª posição, ficou o presidente da
Apple, Steve Jobs. 

A "Forbes" parece ter levado em conta também a tese de
"rei morto, rei posto", defendida pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Lula, que no ano passado ocupava a
33ªposição, não entrou no ranking divulgado ontem - no
qual foram incluídos o líder terrorista Osama Bin Laden (em
57º) e o barão das drogas mexicano Joaquín Guzman (em
60º): esta lista da revista, que elabora rankings diversos,
que vão dos maiores milionários do mundo às mais ricas
estrelas do tênis, passando pelas melhores cidades para
solteiros e as melhores cidades para casados nos Estados
Unidos, não diferencia quem usa seu poder para o bem ou
para o mal .
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