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Crucifixo retirado de gabinete pertencia a
Lula, diz Planalto
DE SÃO PAULO

Recomendar Você recomendou Crucifixo retirado de gabinete
pertencia a Lula, diz Planalto. Desfazer · Página
do administrador  Erro

A Secretaria de Comunicação Social divulgou neste domingo
(9) nota no Blog do Planalto para explicar a retirada de um
crucifixo e uma Bíblia no gabinete presidencial.

Hoje, reportagem da Folha mostrou que os artigos religiosos
haviam sido retirados da sala, recém-transferida para Dilma
Rousseff.

Estilo da presidente se contrapõe ao do antecessor
Discrição de Dilma contrasta com onipresença de Lula

A Secom afirma que o crucifixo pertencia ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De
origem portuguesa, seria presente de um artista no início de seu mandato.

No Twitter, Helena Chagas, ministra da secretaria, acrescentou que a peça foi
despachada na mudança que levou de Brasília para São Paulo objetos pessoais de Lula.

Quanto à Bíblia, a secretaria afirma que o livro agora fica em uma sala contígua ao
gabinete, sobre uma mesa. "Onde por sinal a presidenta já encontrou ao chegar ao
Palácio do Planalto", diz a nota.

Por último, a nota nega que Dilma tenha aposentado o computador da sala.

"Embora goste de trabalhar com laptop, a presidenta não mudou o computador da
mesa de trabalho. Continua sendo um desktop."
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Acompanhe o dia a dia da presidente em mapa especial
Leia a cobertura completa da posse de Dilma
Acompanhe a Folha Poder no Twitter
Comente reportagens em nossa página no Facebook
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1. "Alencar está animado para fazer
sugestões ao novo governo, diz
ministro após visita

2. Em parecer, Procuradoria diz ser
favorável à condenação de ex-
prefeito na Paraíba

3. Dilma e presidente ucraniano
conversam sobre continuidade de
foguete binacional

4. Dilma suspende reunião de
coordenação política do governo

5. PP pede que STF anule decisão que
negou registro de político com base
na Ficha Limpa

6. Chanceler italiano diz que Lula
terminou mandato 'da pior maneira'

7. Advogados de militantes foram
vigiados na ditadura

8. Painel: Alckmin quer retomar
'governo itinerante' em São Paulo

9. Em entrevista ao 'FT', Mantega
adverte sobre 'guerra comercial
global'

10. Mônica Bergamo: Marcela Temer
estava de vestido na posse de
Dilma, diz estilista
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