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Dilma já mudou rotina no Planalto na primeira
semana como presidente
Chico de Gois e Luiza Damé

BRASÍLIA - Por oito anos, Dilma Rousseff

frequentou o gabinete presidencial do

terceiro andar do Planalto, sempre sentada

na frente da mesa do principal mandatário

do país. Na semana passada, pela primeira

vez, ela mudou de posição. Durante quatro

anos, no mínimo, quem está atrás do móvel

tem o poder. Como nova inquilina do

Palácio, Dilma Rousseff aos poucos vai

dando sua cara ao local onde passará

grande parte de seu tempo. E já decidiu: vai virar a mesa. Ou melhor, irá trocá-la, juntamente

com os demais móveis do gabinete. Com o ex-presidente Lula saem as madeiras escuras,

entram as mais claras. ( Veja as imagens da primeira semana de Dilma Rousseff como

presidente )

( As principais promessas de Dilma durante a campanha eleitoral )

Além de alterações no mobiliário e no consumo de café - ela prefere o coado ao expresso -,

Dilma já imprimiu rotina diferente. A começar pelo cumprimento da agenda. É mais pontual

que o ex-presidente. Nas reuniões, também palpita mais, sobretudo em termos técnicos. E,

diferentemente de seu antigo chefe, não é dada a aparições públicas. Na primeira semana,

ficou em seu gabinete. E só abriu a porta para os fotógrafos em duas reuniões.

Lula havia mantido os móveis mais pesados, da década de 50, que decoravam o Palácio do

Catete na época de Getúlio Vargas. Dilma quer algo mais leve e deverá ficar com o conjunto de

gabinete especialmente projetado para o Palácio do Planalto por Ana Maria Niemeyer. As mesas

em jacarandá têm linhas retas, e as pernas seguem a forma das colunas do Planalto.

Os sofás vermelhos, com pés de leão, foram substituídos por um conjunto de Sérgio Rodrigues.

Na última quarta-feira, a curadoria do Planalto montou um gabinete para a presidente na Sala

de Audiências do terceiro andar. Dilma gostou da composição, mas auxiliares defendem uma

combinação dos dois estilos.
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15h27m Alencar melhora e deixa UTI, diz Sírio-Libanês

15h01m José Alencar já está num quarto do Hospital Sírio-
Libanês

14h23m Infecção pulmonar de dom Paulo Arns tem discreta
melhora, diz hospital

14h17m José Alencar recebe a visita de ministro da Saúde
em hospital, e conversa sobre pobreza

+ NOTÍCIAS

Expectativa
José Alencar é transferido da UTI para o quarto

Segundo na Hierarquia
Secretário do ministério do Turismo é suspeito de desviar verbas

Barbárie
Policiais comandam grupos de extermínio em todo o país, revela
ouvidor de direitos humanos
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