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Presidente Dilma manterá coluna em jornais
populares
BRENO COSTA
DE BRASÍLIA

Recomendar Você recomendou Presidente Dilma manterá
coluna em jornais populares. Desfazer · Página do
administ ado   Erro

Seguindo iniciativa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, a presidente Dilma Rousseff vai manter a publicação
de uma coluna semanal em jornais regionais de todo o país.

A coluna "A Presidenta Responde" deverá ser publicada a
partir da segunda semana de fevereiro. O cadastramento dos jornais começou hoje.

Dilma, por meio de assessores, responderá a três perguntas a cada semana. De acordo
com as regras definidas pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República,
responsável pelo filtro, "as perguntas devem tratar de temas relacionados às políticas
públicas e de relevância e interesse jornalísticos".

Na época da criação da coluna, em julho de 2009, 94 jornais se cadastraram para a
publicação das respostas do ex-presidente Lula.

Uma outra iniciativa de comunicação criada pelo ex-presidente e que também será
mantida pela presidente Dilma é o "Café com o Presidente", programa de rádio
veiculado às segundas-feiras pela manhã.

A Presidência, no entanto, ainda não definiu quando o programa voltará ao ar.
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1. Governo federal antecipa Bolsa
Família para atingidos pelas chuvas
no Rio

2. Temer diz que desvios na Funasa
serão investigados, mas não
ameaçam controle do PMDB

3. Dom Evaristo tem alta de UTI após
se recuperar de infecção pulmonar

4. Tarso Genro critica reação de
políticos italianos no caso Battisti

5. Dilma vai recomeçar processo de
escolha de caças

6. Prefeito de Itaperuna morre aos 91
anos no Rio de Janeiro

7. Rainha não descarta ampliar
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