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Mulheres avaliam 100 dias de Dilma 

Presidente completa centésimo dia de governo no domingo, 10. 
Mais de cem mulheres responderam ao G1 o que pensam da nova gestão. 

Do G1, em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo  

imprimir  

O governo da presidente Dilma Rousseff completa cem dias neste domingo (10). Para saber qual é a avaliação sobre este período, o G1 procurou 
mulheres de diversas áreas e fez a seguinte pergunta: “Após cem dias, o que você pensa sobre o governo Dilma?”. Mais de cem responderam. 

(Se você está utilizando iPhone ou iPad, leia as respostas mais abaixo.) 
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Alcione (Foto: Agência Estado) 

Alcione, cantora 
“Creio que Dilma veio para marcar o cenário político do Brasil com seriedade em seu trabalho e para tatuar com seu amor o coração do povo 
brasileiro. Acredito que fará sim um bom trabalho.” 
  

  

  

Amelinha Telles 
(Foto: Renatto de Sousa 
/ Câmara Municipal de São Paulo) 

Amelinha Teles, ex-presa política, integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos 
“Penso que a Dilma está surpreendendo positivamente. Está muito além do que podia se esperar. Tem sido bastante firme, decidida, transparente, 
humilde. Acho que está indo bem. Tomara que continue assim.” 
  

  

  

  

Ana Cássia Maturano 
(Foto: Arquivo pessoal) 

Ana Cássia Maturano, psicoterapeuta e colunista do G1 
"Nesse início, a presidente Dilma tem mostrado algo que muitas mães não conseguem hoje em dia: cuidar de seus filhos com pulso firme, certa do 
que é preciso fazer, sem se deixar enrolar por choramingos." 
  

  

  

  

  

Ana Hickmann 
(Foto: AH Divulgação) 

Ana Hickmann, modelo, apresentadora e empresária 
“As medidas que estão sendo tomadas para conter a inflação são prudentes e rápidas. O que preocupa é a alta carga tributária que assola os 
empresários com uma perspectiva de termos a CPMF novamente, o que seria inviável. Já pagamos nos nossos empréstimos um IOF adicional que 

Página 2 de 31G1 - Mulheres avaliam 100 dias de Dilma - notícias em Política

11/04/2011http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/04/mulheres-avaliam-os-100-dias-de-dilma....



encarece nosso capital de giro, tornando as linhas de crédito ainda mais inviáveis.” 

  

  

Ana Maria Braga 
(Foto: Reprodução/TV Globo) 

Ana Maria Braga, apresentadora 
"Nestes cem dias de governo, sinto que a força política da nossa presidenta é incontestável. Dona de um pragmatismo único, a nossa chefe de 
Estado mostrou-se gestora, fez críticas duras e teve desafios importantes como o corte orçamentário, por exemplo. Mesmo diante de tantos 
desafios a serem cumpridos, ela mantém uma popularidade recorde e nos dá uma sensação de conforto e de que caminhamos para um futuro 
melhor." 

  

Ana Maria Machado 
(Foto: Guilherme Gonçaves/ABL) 

Ana Maria Machado, escritora, membro da Academia Brasileira de Letras 
"Estou gostando do estilo. Aprovo o cuidado dela com os direitos humanos e apreciei seus elogios a livros e leitura. No mais, ainda preciso de uns 
outros cem dias para ver o que ela realmente faz.” 
  

  

  

Ana Moser 
(Foto: Divulgação) 

Ana Moser, 42 anos, ex-jogadora de vôlei 
“Cem dias é simbólico, mas, na prática, é pouco para ter um resultado diferente. É uma política de continuidade, mas tem a marca pessoal dela, a 
primeira quebra de padrão. Ela se coloca valorizando a posição da mulher, valorizando a questão dos direitos humanos. Tem posturas mais 
humanas, defendendo os direitos humanos. Passou uma imagem de muito trabalho, de muita seriedade, de compromisso com a missão e não com 
o cargo. De resultado, não tem o que avaliar, mas, em termos de postura, acho que a presidenta coloca novidades como a posição da mulher, a 
seriedade no trabalho, a questão de não se expor muito e a questão dos direitos humanos.” 

  

Angela Gutierrez 
(Foto: Fátima Dias/Divulgação) 

Angela Gutierrez, empresária 
“Somente se surpreenderam nesses cem dias as pessoas que não conheciam bem a competência da presidenta e não sabiam que determinação e 
coragem são traços fortes de sua personalidade.” 
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Angélica 
(Foto: João Miguel Jr/TV Globo) 

Angélica, apresentadora 
“Me surpreendi positivamente. Nossa presidente está mais firme e demonstrando mais carisma. Acho que é a tranquilidade pós campanha. Que 
continue assim.” 

  

  

  

  

Astrid Fontenelle (Foto: AE) 

Astrid Fontenelle, apresentadora 
“Minha impressão é das melhores. Primeiro porque muito se fala que ela joga duro, trabalha muito mesmo. E outra coisa é que sinto uma 
aproximação forte dela com cultura. Gostava bastante do Lula, mas achava um pecado sentir ele distante do cinema, das artes e do teatro. Capriche 
Dilma, o caminho é longo!” 

  

  

Baby do Brasil 
(Foto: Jane Pini/Divulgação) 

Baby do Brasil, cantora 
“É pouco tempo para que eu possa tirar uma conclusão sobre a nossa presidente. O importante para mim agora, como cristã, é orar pela vida dela 
para que ela seja sempre corajosa, ousada e usada por Deus para conduzir a nação pois, como dizem as escrituras, “feliz é a nação cujo Deus é o 
Senhor”. E, para completar, a única vez na face da Terra que um povo teve estabilidade financeira foi no reinado do Rei Davi, porque o rei era 
com Deus. Aleluia” 

  

Benedita da Silva 
(Foto: Jaciara Aires/Divulgação) 

Benedita da Silva, deputada federal e ex-ministra 
“Ela vem se destacando pela grande ampliação de projetos, principalmente os do lado feminino, como os que lutam contra o câncer de mama e de 
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cólo do útero e a Rede Cegonha. Ela vem dando uma demonstração de que mulher sabe governar e sabe governar muito bem." 

  

  

  

Beth Carvalho (Foto: Divulgação) 

Beth Carvalho, cantora 
"Dentro desse período que a Dilma assumiu a Presidência, destaco principalmente duas coisas: a Rede Cegonha (creche pública), que é um bom 
projeto e que não existia antes, e a relação de abrir o diálogo com os movimentos sindicais. Tenho esperança que ela continue e expanda ainda 
mais o que o Lula começou em seu governo: a industrialização do país e o crescimento do trabalho formal (carteira assinada), gerando mais 
empregos. Com a popularidade que ela adquiriu, espero que ela continue com esse trabalho." 

  

Camila Pitanga (Foto: AE) 

Camila Pitanga, atriz 
"Honestamente falando, não tenho ainda muito o que dizer. Ainda estou sentindo, observando os caminhos que a Dilma vem tomando. Mas torço 
muito pelo projeto dela, pelas propostas que ela apresentou durante a campanha." 

  

  

  

Carmen Lúcia Alonso 
(Foto: Marcos Alves) 

Carmen Lúcia Alonso, 41 anos, psicóloga e gerente de Treinamento do Nube 
"A presidenta Dilma passa a imagem de uma mulher batalhadora e em busca de construir boas oportunidades para a nação. Sua administração nos 
faz acreditar em um governo em prol da formação dos jovens, da educação e do desenvolvimento econômico e social. Todos nós concordamos na 
importância desse investimento como força motriz para o futuro do Brasil." 

  

Célia Marcondes 
(Foto: Roney Domingos/G1) 

Célia Marcondes, advogada, presidente da Sociedade de Amigos, Moradores e Empreendedores do bairro de Cerqueira César 
“Acho que ela está desenvolvendo o modelo do presidente Lula. A avaliação é positiva, uma vez que não esperávamos que fosse de tão bom nível 
como foi.” 
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Cibelle Rosa (Foto: Carol Strelow) 

Cibelle Rosa Vieira da Silva, 27 anos, professora de artes e educação para vida em família do colégio Vértice, campeão do Enem em 2009 
“Dilma parece ter pulso firme e não ser a sombra de ninguém. Mas confesso que eu, como profissional da área da educação, estou apreensiva para 
ver as medidas neste segmento. Esta é uma das áreas mais importantes de atuação em que os governos acabam deslizando. É preciso implementar 
uma política de governo que, por exemplo, acabe com essa balela de o aluno passar de ano sem conseguir o mínimo de nota necessária.” 

  

Cissa Guimarães 
(Foto: Divulgação/TV Globo) 

Cissa Guimarães, atriz e apresentadora 
"Ainda não vi ao que ela veio. Ainda não senti nenhuma firmeza nela. Claro que acho um barato ter uma presidenta, ver nós mulheres 
conquistarmos nosso espaço, mas até agora o que vi foi só uma continuação. Vamos ver se o lado feminino dela melhora as coisas." 

  

  

  

Dona Canô (Foto: AE) 

Claudionor Veloso, a Dona Canô, 103 anos 
"Acho que ela ainda não tomou pé da situação, pois não deu tempo, mas acho que vai ser legal o governo dela." 

  

  

  

  

Cléo Pires (Foto: Agência Estado) 

Cléo Pires, atriz 
"Estou um pouco por fora dos detalhes do governo, mas minha mãe esteve com a Dilma em um encontro para falar de cinema e voltou dizendo 
coisas maravilhosas. É muito construtivo que esteja uma mulher no poder, lutamos tanto por isso e conseguimos romper com essa sociedade 
patriarcal. Política é muito difícil, a gente só fica sabendo das coisas pelos jornais e muitas vezes as notícias vêm escritas de uma forma desonesta, 
montada. Minha impressão é de que a Dilma é muito agregadora, ela parece querer reunir forças para levar o país para frente. É lindo ver que cada 
vez mais o Brasil está se tornando um país que ajuda, ao invés de ser ajudado. E ajuda de uma forma não-imperialista, é bacana." 
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Cristiane Buzatto Zardo 
(Foto: Arquivo pessoal) 

Cristiane Busatto Zardo, 40 anos, juíza criminal em Cachoeirinha (RS) 
“O governo Dilma surpreendeu-me positivamente. A atual presidente da República tem mostrado visível preocupação com a melhoria das 
condições de atendimento de saúde às gestantes e lactantes, com investimentos pesados do Estado em programas direcionados a essa fatia da 
população, inclusive com projeto de concessão de bolsas para residência médica nas áreas de pediatria pré-natal e ginecologia, construção de 
creches e aumento dos exames pré-natais, concedendo às gestantes passagens para as consultas e 'vale-táxi' para o dia do parto, em tudo, 
estimulando uma gestação mais responsável e tranquila. Verifico também que o atual governo tem mostrado uma postura mais reservada e mais 
séria em termos de relações e política internacional, como bem demonstrou a presidente na visita do chefe de Estado norte-americano ao nosso 
país recentemente e na reavaliação da política de relacionamento adotada no governo anterior com o Irã. Nos seus pronunciamentos, demonstra 
preparo com bagagem de informações para falar sobre o assunto-foco naquele momento. Não tem cedido ao populismo e tem levado a política 
econômica com a seriedade necessária a uma chefe de nação que não está em campanha para angariar votos e tem a responsabilidade de conduzir 
um país com tantas diferenças sociais, culturais e econômicas, formado por semi-analfabetos, mas também por grandes intelectuais, por pessoas 
bastante pobres, mas também com grandes fortunas, sendo necessário conciliar interesses diversos, o que parece estar disposta a fazer. O corte de 
gastos foi, com certeza, a mais agradável das surpresas, pois o país está cansado de pagar pesados impostos, que são rapidamente consumidos pela 
máquina estatal, nunca satisfeita com a tributação que impõe aos seus cidadãos, uma das maiores do mundo. Isso se chama responsabilidade, 
espero que continue assim.” 
  

Cristiane Marcenal 
(Foto: Aluizio Freire/G1) 

Cristiane Cardoso Marcenal, cardiologista, 38 anos, mãe da menina Joanna, de 5 anos, morta em agosto de 2010 sob suspeita de ter sofrido 
maus-tratos 
“Ela tem mostrado, em suas colocações, que seu governo sempre procura um sentido de Justiça nas coisas que faz. Fiquei muito decepcionada 
com a participação das mulheres nesse processo da minha filha, mas acho que, quando chegar na instância de poder dela, será uma das poucas 
mulheres em quem poderei confiar.” 

  

Costanza Pascolato (Foto: AE) 

Costanza Pascolato, consultora de moda 
“Eu não tinha expectativa nenhuma, estava esperando pra ver o que ia acontecer. Dilma se revelou muito mais interessante do que qualquer um 
poderia imaginar porque tem feito declarações interessantes. Gostaria muito que ela pudesse ir em frente com os projetos em que tem demonstrado 
interesse. A gente sabe que não é exatamente fácil, mesmo para uma presidenta, ir em frente com tudo que se planejou e imaginou. Pelas 
declarações, ela parece muito mais bacana do que eu imaginava. Acho que todo mundo ficou bem impressionado.” 

  

Daiane dos Santos 
(Foto: Esporte Clube Pinheiros) 

Daiane dos Santos, 28 anos, ginasta 
“Acredito que ainda seja cedo para avaliar o governo da nossa presidente Dilma Rousseff. Porém, como atleta, posso garantir que conheço de
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perto as necessidades do esporte no nosso país. Precisamos entender que o mundo todo está olhando para nós. Receber uma Copa do Mundo e 
uma edição dos Jogos Olímpicos é um fato que, se for bem aproveitado, pode mudar para sempre a história do esporte no Brasil. Não devemos 
poupar investimentos em estrutura e na formação de atletas, acreditando que tudo o que está sendo feito hoje será aproveitado não só para 2014 e 
2016, mas irá durar para sempre.” 
  

Danielle Martins 
(Foto: José Evaldo Vilela/MPDFT) 

Danielle Martins, promotora e coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos do MPDFT 
"O estilo discreto de Dilma, manifestando-se apenas quando é necessário, valoriza sua presença e autoridade. Ao posicionar-se concretamente 
sobre temas de direitos humanos, por exemplo, relativamente à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras e às violações de 
direitos humanos praticadas por governos estrangeiros, a presidenta revela não transigir com questões essenciais. Dilma tem escolhido bem as suas 
causas." 

  

Dárcy Vera 
(Foto: Tiago Morgan/Divulgação) 

Dárcy Vera (DEM), prefeita de Ribeirão Preto (SP) 
“Eu, mesmo sendo uma prefeita do DEM e de oposição, tenho sido atendida normalmente. As questões políticas não têm pesado, e ela vem sendo 
muito correta com nosso município. Tenho ficado feliz com o comando dela.” 

  

  

  

Débora Lyra 
(Foto: Divulgação/Fábio Nunes) 

Débora Lyra, 21 anos, modelo e miss Brasil 2010 
“Mesmo cem dias de governo sendo pouco para avaliá-la, posso dizer que venho me surpreendendo com os discursos e medidas que nossa 
presidenta vem tomando. Espero que durante e no final de seu mandato estejamos satisfeitos. Minha expectativa em relação a este governo é 
bastante positiva e espero não ser desapontada, assim como a maioria dos brasileiros que votaram nela.” 

  

  

Duilia de Mello 
(Foto: Tommy Wiklind) 

Duilia de Mello, 47 anos, astrônoma, professora da PUC de Washington DC e pesquisadora da Nasa Goddard Space Flight Center 
“Com menos de cem dias de governo, a presidente Dilma Rousseff já entrou para a história ao receber o presidente americano Barack Obama em 
uma missão considerada de extrema importância tanto economicamente como politicamente para os dois países e que trará muitos benefícios.”
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Edênia Garcia 
(Foto: Exemplus CPB) 

Edênia Garcia, atleta paraolímpica de natação, medalha de bronze nas Paraolimpíadas de Pequim 
“Uma das coisas que ela fez foi sancionar agora a lei Atleta Pódio, que é um valor que o atleta recebe, de até R$ 15 mil mensais, para custear toda 
a parte técnica, viagens. Fiquei muito feliz e acho que vai ser um divisor de águas para o esporte paraolímpico e para o olímpico no Brasil. Como 
vamos sediar uma olimpíada e uma paraolimpíada em 2016, a gente estava precisando de um incentivo maior para poder ter um resultado mais 
significativo. E o bom disso é que é igualitário, tanto para o esporte olímpico como para o paraolímpico. Acho que o esporte como um todo vai 
crescer muito a partir disso. Fiquei muito feliz por ela ter assinado, acho que vai ser um divisor de águas para o esporte brasileiro.” 

  

Elke Maravilha 
(Foto: Reprodução/TV Globo) 

Elke Maravilha, atriz 
"É muito cedo para avaliar, tirar conclusões, mas estou torcendo para o Brasil. Para dizer a verdade, não gosto da ideia de uma mulher no poder. A 
mulher é mantenedora, puxa a gente para a terra. O homem é como o passarinho, que gosta de voar, arriscar. Enquanto a natureza da mulher é 
mais tranqüila, a do homem é ousada, desbravadora. E o Brasil precisa de gente que arrisque, que não tenha medo da loucura, da ousadia. Os 
homens já provaram historicamente que são melhores governantes. Não confio muito em sociedades matriarcais." 

  

Eliana Calmon 
(Foto: Agência Brasil) 

Eliana Calmon, ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedora nacional de Justiça 
"O Brasil desperta como nação de vanguarda, e é de vanguarda a política brasileira nos últimos cem dias." 

  

  

  

  

Eloísa Vasconcellos 
(Foto: Arquivo pessoal) 

Eloisa Vasconcellos, consultora da corretora Magliano e líder de grupo de investimento para mulheres 
"Vejo as mulheres como organizadoras e transformadoras por natureza, e Dilma não tem fugido à regra. Arrumar a casa, estabelecer prioridades, 
delegar tarefas e, principalmente, acertar as contas são tarefas duras de todo início de trabalho. Com um perfil discreto que prioriza a gestão, ainda 
deixa no ar um suspense com relação às suas ações. Porém, mostrou sua força ao adotar uma fala de personalidade própria e aproximação 
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colaborativa com o Legislativo. Sem a preocupação extrema de agradar antigos grupos, adota uma postura pessoal na continuidade. Elege o capital 
humano e os direitos humanos como bandeiras quando acompanhou de perto, não só aqui como em outros países, esse tema. O mundo é feito de 
pessoas e estas são o bem mais valioso para a sociedade. Passamos por um momento de transformação motivado pelas forças da natureza ou por 
imposições econômicas globais. Neste cenário, o Brasil tem uma gestora no comando com fortes responsabilidades corporativas para com esta 
grande empresa chamada Brasil. Estou otimista com as perspectivas futuras." 
  

Eunice Cabral 
(Foto: Arquivo pessoal) 

Eunice Cabral, presidente do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco 
“Penso que ela está no caminho certo, mas tem muito a percorrer nas questões das drogas e da violência contra a mulher.” 

  

  

  

Fabiana Murer (Foto: AE) 

Fabiana Murer, 30 anos, campeã mundial de atletismo 
“Estou gostando bastante do governo dela. Por ser a primeira vez de uma mulher no governo, ela está sendo bem forte. Vejo que está sendo bem 
discreta, mas está expondo suas idéias.” 
  

  

  

Flávia Biroli 
(Foto: Arquivo pessoal) 

Flávia Biroli, professora e coordenadora de pós-graduação do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB) 
“Eu não esperava ter que lidar com corte no orçamento da educação em um governo de continuidade do governo Lula. Foi uma surpresa o corte 
nessa área. Espero que isso não seja indicativo de uma política para o ensino superior.” 

  

  

Gabriela Leite 
(Foto: Bruno Veiga/Divulgação) 

Gabriela Leite, fundadora da grife Daspu 
“Penso que a Dilma está mostrando sua própria personalidade ao se desvincular da figura de Lula. Isso é muito bom. Acredito ser de muita 
importância o pulso firme em levar adiante a Comissão da Verdade. Nós merecemos! Só não gosto do modo dela se vestir. Acho que deveria 
mudar de estilista.” 
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Gabriela Pereira Pais 
(Foto: BMW Eventos/Divulgação) 

Gabriela Pereira Pais, 21 anos, miss Paraná 2011 
"Uma mulher frente ao poder ganha o respeito de uma pátria, e vemos sua identidade se sobressair às comparações”. 
  

  

  

  

  

Geisey Arruda (Foto: Divulgação) 

Geisy Arruda, empresária 
“Ainda não deu pra Dilma mostrar para quê ela veio, mas eu fico muito feliz em saber que ela continua ao lado do Lula. Ela mostrou que, além de 
ser uma mulher de personalidade, também preza muito amizade e companheirismo.” 

  

  

  

Graziella Baggio (Foto: Divulgação 
SNA) 

Graziella Baggio, secretária de Assuntos Previdenciários do Sindicato Nacional dos Aeronautas 
“Eu acho que as mulheres estão muito orgulhosas com a eleição e com os primeiros cem dias da presidenta. Eu me sinto orgulhosa. É muito cedo 
para uma análise profunda, mas ela está indo bem.” 

  

  

  

Helena Ignez 
(Foto: Daigo Oliva/Divulgação) 
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Helena Ignez, atriz e cineasta 
"Tenho visto o governo da Dilma de uma forma positiva, especialmente na parte social. Mas na cultura ainda prevalecem a mesma pergunta: será 
que continuarão a serem beneficiadas as mesmas panelinhas? Essas panelinhas que, apesar de terem pessoas de várias idades, continuam a ser tão 
velhas quanto as capitanias hereditárias." 

  

  

Hortência Marcari 
(Foto: Nelson Almeida/ 
FotocomNet) 

Hortência Marcari, ex-jogadora de basquete e diretora de Seleções Femininas da Confederação Brasileira de Basquete 
“Não é fácil governar um país tão grande quanto o Brasil. Há muitas adversidades, lá em cima está chovendo, aqui embaixo falta água e está calor, 
enfim, cada região tem seus problemas como se fosse um país da Europa. Como é um país muito grande, você também tem muitos partidos, tem 
muitos senadores, governadores, prefeitos e você tem que compor com todos, fazer a máquina andar. Por enquanto, estou gostando das atitudes 
dela, das ações internacionais. Tudo o que for contra os direitos humanos ela vota contra, não aprova. Está me surpreendendo. Eu não tinha dúvida 
porque acompanho algumas pessoas da vida pública e vou vendo o que as pessoas pensam, como fazem, independente de partido político. Estou 
satisfeita como todo brasileiro com essa aprovação de 47% do nome dela. Estou vendo ela no início do governo tendo que tomar algumas atitudes 
não muito populares como cortar R$ 500 milhões do Orçamento. Escolheu algumas mulheres para algumas pastas. Enfim, estou gostando.” 

  

Isabel Cristina Santana 
(Foto: Fernanda Nogueira/G1) 

Isabel Cristina Santana, gerente da Fundação Itaú Social 
"Minha impressão é muito positiva por alguns fatores. O Brasil vem, ao longo dos últimos anos, tanto o governo Fernando Henrique como o 
governo Lula, num crescente de políticas educacionais. Acho que nós já vencemos uma primeira etapa, difícil, de ter parâmetros claros para 
mensurar quais são as nossas diretrizes de impacto educacional. Existe um risco sempre que se tem uma mudança de governo de você ter uma 
descontinuidade nas políticas que estão funcionando. O que a gente vê nesses primeiros cem dias é um processo de organização dentro do próprio 
ministério em que se prioriza a continuidade de ações que vêm se mostrando como ações acertadas. Por exemplo, a própria política de educação 
básica, onde a atenção para resultados de avaliação se mantém, a priorização de programas voltados a municípios menores, a valorização do 
programa Mais Educação com ampliação de jornada, repasse de dinheiro direto na escola para ampliação dessa jornada, ampliação dos recursos de 
diversificação de atividades. Quando a gente percebe, ao longo dos cem dias, o próprio ministro (Fernando Haddad) pautando todas as conquistas 
feitas no ano anterior com a aprovação de mudanças de legislação no Congresso, favorecendo demandas que já estavam colocadas pela sociedade. 
O Plano Nacional de Educação, que foi apresentado e que está aí nas perspectivas normais da votação, está em consonância com as demandas que 
já estavam sendo construídas nos anos anteriores. A gente tem todos os sinais de continuidade de política, sinais de referendar processos de 
mensuração de resultados, a valorização. Acho que são sinais positivos, sinais de continuidade e sinais de foco em resultados." 

  

Ivete Sangalo (Foto: Divulgação) 

Ivete Sangalo, 38 anos, cantora 
"Todo início é de euforia e emoções. Prefiro, com prudência, aguardar mais tempo para fazer uma análise da performance da presidenta Dilma. O 
meu desejo é que o Brasil tenha sorte de ser bem administrado e bem guiado por ela. O meu desejo é de boa sorte, e não de análise. São cem dias 
que reverberam como uma eternidade. O fato de ser uma mulher à frente de um país como o Brasil já deixa as mulheres orgulhosas, mas isso não 
muda o fato de querermos uma performance positiva." 
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Keiko Ota 
(Foto: Issao Hoshino) 

Keiko Ota, deputada federal pelo PSB-SP 
“Eu acho maravilhoso. A mulher tem uma sensibilidade, ela tem esse dom de mãe, uma intuição feminina. Eu acho que ela vai avançar muito mais 
o Brasil.” 

  

  

  

  

Ketleyn Quadros (FotocomNet 
/Divulgação CBJ) 

Ketleyn Quadros, judoca, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 
“Estou gostando sim do governo, [Dilma] já era minha opção desde o início, já tinha ganhado meu voto desde o início. Acho que ela é capaz, 
competente. Então, é um bom início de governo. Posso falar mais especificamente da minha área. No esporte, existe a preocupação em ter uma 
excelente olimpíada e uma excelente Copa do Mundo. Acredito que vai dar tudo certo.” 
  

  

Laura Buu (Foto: Arquivo pessoal) 

Laura ‘Buu’ Almeida, 24 anos, editora do site de tecnologia Pink Vader 
"Me preocupa muito a questão de infraestrutura no país. Trabalho com a internet e dependo da energia elétrica, e é notório como a qualidade 
destes serviços tem decaído. Para o país se desenvolver, é necessário pavimentar uma base sólida que atraia investimentos e possibilite a expansão 
de outros mercados. Não podemos depender da agricultura e petróleo. Com quedas de energia constantes, é difícil de acreditar que isto será 
possível." 

  

Léa Silva (Foto: G1) 

Léa Silva, 46 anos, cozinheira, moradora da Favela do Vidigal. 
“Estou achando do governo dela. Por enquanto, [está] muito bom. Está sendo ela mesma. Votei nela. Tem que dar valor para as mulheres. Acho 
que temos que apostar, não é?” 
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Lygia Pereira da Veiga, cientista 
(Foto: Arquivo pessoal) 

Lygia da Veiga Pereira, 44 anos, diretora do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias da USP 
“Assim que Dilma assumiu, ela imediatamente deixou de ser "a candidata do Lula" e passou a ter identidade própria, por exemplo, repudiando 
publicamente o desrespeito aos direitos humanos em países apoiados pelo seu antecessor. A presidente parece absolutamente focada em seu 
trabalho de gestora. Estou muito bem impressionada.” 

  

  

Luana Campos 
(Foto: Roney Domingos/G1) 

Luana Campos, 25 anos, rainha do Carnaval 2011 em São Paulo e embaixatriz da campanha contra a homofobia 
“Desde que ela foi eleita, vimos maior diversidade. Por ser uma presidente mulher, mostra que não só o homem pode fazer coisas boas pelo país. 
A mulher, também.” 
  

  

  

  

Lúcia Figueredo 
(Foto: Divulgação/Lúcia Figueredo 
Confecções) 

Lucia Figueredo, 42 anos, empresária 
“A eleição de Dilma representa uma grande conquista para todas as mulheres do país que lutam por direitos iguais em uma sociedade em 
transformação. Sua história revela a grande determinação com que ela enfrenta os desafios." 
  

  

  

  

Luiza Trajano 
(Foto: Divulgação) 

Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza 
"Centrada, focada e com prioridades. Só confirma aquilo que eu sempre acreditei." 
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Lya Luft (Foto: Agência Estado) 

Lya Luft, escritora 
"Estou agradavelmente surpresa. Não sou PT nem votei nela, mas me agrada a dignidade, discrição, compostura e firmeza. O decoro. Jeito de 
estadista e nenhuma demagogia." 

  

  

  

Manuela D'Ávila 
(Foto: Brizza Cavalcante 
/Agência Câmara) 

Manuela D'Ávila, deputada pelo PCdoB-RS 
“Os primeiros cem dias mostraram que o Brasil continua no caminho do crescimento, embora existam ajustes que podem e devem ser feitos para 
manter este rumo. Eu destaco a busca da manutenção da taxa de investimentos como um dos fatores que mostram que estamos nesta direção, 
assim como o aumento dos investimentos na área social." 

  

  

Mara Gabrilli (Foto: Saulo Cruz/ 
Agência Câmara) 

Mara Gabrilli, deputada federal pelo PSDB-SP 
“O que vem ocorrendo não foge à regra do governo petista, que fala uma coisa e faz outra. Mesmo sem cortar gastos supérfluos, o governo 
conseguiria arcar com o salário mínimo de R$ 600. Mas, pelo visto, o Partido dos Trabalhadores virou o partido dos patrões." 

  

  

  

Marcela Malheiro 
(Foto: Raul Zito/G1) 

Marcela Malheiro, 17 anos, estudante da USP aprovada em nove vestibulares para medicina
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“É difícil analisar um governo de apenas cem dias, mas estou satisfeita pelo fato de a atual governante ter mantido, até aqui, um estilo próprio de 
liderança, desvinculando-se do estigma de ''sucessora do presidente Lula''. Sua posição em relação aos direitos humanos, às metas de crescimento 
e seu pulso firme em questões como a elevação do salário mínimo mostram que a presidente Dilma tem capacidade para administrar o país da 
melhor forma possível e que ela não é simplesmente uma candidata alçada por uma boa campanha eleitoral e pela aprovação do ex-presidente, 
mas sim uma profissional capacitada, com muitos desafios e negociações pela frente.” 
  

Marcela Temer 
(Foto: Roberto Stuckert Filho/PR) 

Marcela Temer, mulher do vice-presidente Michel Temer 
“Nesses primeiros cem dias, a presidenta Dilma manteve o compromisso com o fortalecimento da participação feminina na vida pública do país, 
desde uma maior presença das mulheres no primeiro escalão do governo até o lançamento de programas de saúde destinados à população 
feminina, como os de prevenção ao câncer e o Rede Cegonha.” 

  

  

Maria Antonieta de Brito 
(Foto: Marcos França/Divulgação) 

Maria Antonieta de Brito (PMDB), prefeita do Guarujá 
“A Dilma tem procurado governar com bastante consciência e, acima de tudo, com muita garra. Isso é uma característica da mulher: ter o controle 
do que ela possui para iniciar as ações. E ela já iniciou mostrando o norte de suas políticas: a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades.” 

  

  

  

Maria Christina Andrade Vieira 
(Foto: Mariana Leodoro da Silva) 

Maria Christina de Andrade Vieira, 59 anos, presidente da Fundação Cultural de Curitiba 
"Em cem dias, a presidente Dilma demonstrou seu perfil gerencial e sua firmeza, essenciais ao sucesso de uma mulher no poder, que mostram um 
caminho otimista em relação ao seu compromisso de honrar as mulheres deste país.” 
  

  

  

Maria da Penha 
(Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil) 
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Maria da Penha, farmacêutica que deu nome à lei que coíbe a violência doméstica no país 
"Não tenho uma opinião formada ainda. Cem dias é pouco tempo para análise de uma gestão. Estou vendo que houve um aumento do número de 
mulheres nos ministérios e mulheres assumindo outros cargos importantes. É muito interessante a visibilidade que a mulher está tendo, quando 
antes [cargos] eram ocupados por homens. Tenho esperança que a gestão da presidenta Dilma Rousseff dê atenção para as políticas públicas 
(delegacias e juizados especializadas, centros de referência e casas abrigo) e para as mulheres em situação violência doméstica . Espero que isso 
seja multiplicado e disseminado nos municípios de pequeno porte." 

  

Maria do Bonfim 
(Foto: Arquivo pessoal) 

Maria do Bonfim Pereira de Santana, presidente do Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal 
"A discrição da presidente Dilma não esconde sua capacidade de realização, pois todos os projetos deixados pelo presidente Lula estão tendo 
continuidade, justificando a esperança nesta mulher." 

  

  

  

Dona Lucinha 
(Foto: Humberto Trajano) 

Maria Lúcia Clementino Nunes, chef de cozinha em Belo Horizonte, conhecida como dona Lucinha 
“Como mãe brasileira, me orgulho de termos no governo do país uma presidente guerreira e firme. Os cem dias do seu mandato só fizeram por 
espelhar a garra desta mulher. Estamos confiantes que assim governará até o fim. Que Deus a abençoe!” 

  

  

Mariana Weickert 
(Foto: Agência Estado) 

Mariana Weickert, modelo e apresentadora 
“Em cem dias, não dá exatamente para sentir como será o governo para os próximos quatro anos, pois ainda é o período de adaptação de certa 
forma. Algo que destacou-se foi a retomada do interesse por assuntos externos como: ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, o 
reposicionamento em relação ao Irã e a postura diante dos gastos e trabalhos dos ministérios.” 

  

  

Maria Rita 
(Foto: Raul Zito/G1) 
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Maria Rita, cantora 
"Tive a oportunidade de estar com a presidenta Dilma em Manaus, no mês de março, e fiquei muito surpresa com seu discurso sólido e seguro. 
Tenho tido melhores impressões, até agora, do que tive durante sua campanha. " 

  

  

  

Maria Thereza Sombra 
(Foto: Divulgação) 

Maria Thereza Sombra de Albuquerque, 76 anos, advogada e diretora executiva da Associação Nacional de Apoio e Proteção aos Concuros 
(Anpac) 
“Aguardo esperançosa mudanças em alguns setores, principalmente no segmento concursos públicos, com que havia se comprometido durante a 
campanha". 

  

  

  

Marie Henriqueta 
(Foto: Arquivo pessoal) 

Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, freira, coordenadora da Comissão Justiça e Paz regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) 
“Após cem dias do governo Dilma, penso que o mesmo vem sendo caracterizado pela responsabilidade, competência e compromisso com visão 
ampla em todas as dimensões para que o país continue crescendo e se desenvolvendo.” 

  

  

Marília Pêra (Foto: AE) 

Marília Pêra, atriz 
"Em minha maneira de sentir, o simples fato de a presidente Dilma ser discreta, trabalhadora, falar pouco, em volume suave, e tentar ir ao teatro, 
apesar de sua agenda repleta de compromissos, já é um "a mais" significativo para a nossa educação. Como cidadã e mulher, estou torcendo pela 
felicidade da presidenta e consequente desenvolvimento pacífico e gentil do nosso país. 

  

Marina Silva 
(Foto: Tiago Queiroz/AE) 
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Marina Silva, ex-senadora, foi candidata à Presidência da República em 2010 pelo PV 
"Nesse inicio de gestão, estamos vendo um governo que mantém as linhas básicas do governo Lula, como se propunha, tanto nos acertos quanto 
em alguns dos erros. Torcemos para que o país continue avançando na área social. A presença de pessoas como Tereza Campello e Ricardo Paes 
de Barros indicam essa disposição. Na política externa, está havendo uma inflexão importante, mais coerente com nossa histórica posição de 
defesa da democracia e dos direitos humanos. A economia tem sido objeto de muita preocupação pela pressão inflacionária e pela dificuldade do 
governo em definir melhor qual a sua forma de atuação. Na área socioambiental, há uma enorme expectativa por um posicionamento mais efetivo 
pela manutenção das conquistas e na implantação de políticas de transição para uma economia de baixo-carbono. A atuação do governo na 
discussão sobre as mudanças no Código Florestal no Congresso e na correção dos sucessivos erros de Belo Monte revelarão se a política 
ambiental irá retroceder ou avançar.” 

  

Marinor Brito 
(Foto: Waldemir Barreto/ 
Agência Senado) 

Marinor Brito, senadora pelo PSOL-PA 
“Acho lamentável que o governo Dilma continue privilegiando o pagamento da dívida pública. O corte no Orçamento afetará diretamente 
programas de proteção à infância e adolescência.” 

  

  

  

  

Marisa Serrano 
(Foto: Moreira Mariz/Ag. Senado) 

Marisa Serrano, senadora pelo PSDB-MS 
“Nesses 100 dias que a tradição coloca como lua de mel entre governo e sociedade, vimos um arrocho violento nas contas públicas, ao menos no 
discurso, provando que ela está preocupada com contas deixadas pelo antecessor, sem garantir que poderá implementar políticas.” 

  

  

  

Marlene Mazzeo 
(Foto: Flávia Braz/Sec. Saúde) 

Marlene Fernandes Mazzeo, 73 anos, aposentada e ‘miss’ 
“Ela está impondo sua personalidade no Planalto, “arrumando a casa” do seu jeito, aceitando e analisando sugestões desde que não haja 
imposições.” 
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Marta Suplicy (Foto: Waldemir 
Barreto/Agência Senado) 

Marta Suplicy, senadora pelo PT-SP 
“Está indo bem e cumprindo promessas de campanha. Apreciei as fortes políticas públicas para a mulher e a austeridade para conter a inflação.” 

  

  

  

  

Martha Terenzzo 
(Foto: Arquivo pessoal) 

Martha Terenzzo, especialista em inovação e professora da ESPM 
"Um dos passos que o governo precisa consolidar é a inovação e a tecnologia para a saúde e a educação. Mas acho que o governo tem iniciativas 
boas, e os caminhos para isso estão, a princípio, planejados. Agora, eu espero ver essas ações sendo implementadas." 

  

  

Mary del Piore (Foto: Fernando 
Rabelo/Divulgação) 

Mary Del Priore, historiadora 
“Dilma parece querer mais ‘praticar’ do que ‘falar’ em justiça social. Isso é bom. Sua luta contra as desigualdades parece apontar não só o 
caminho da melhoria de vida dos cidadãos, mas também um reforço na sua capacidade de agir e escolher qual o seu lugar na sociedade. Fora 
disso, parece-me dar continuidade ao governo de seu antecessor, escolha que foi também a de Lula da Silva.” 

  

  

Mayana Zatz 
(Foto: Arquivo pessoal) 

Mayana Zatz, professora titular de genética e diretora do Centro de Estudos do Genoma Humano da USP 
“Por enquanto, estou achando muito bom. Não votei nela, mas estou apoiando suas iniciativas. Acho que ela está indo bem, e estou bem otimista. 
Uma mudança que realmente estou aplaudindo é na política externa, o não-apoio aos ditadores.” 
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Micarla Sousa 
(Foto: Divulgação) 

Micarla Sousa (PV), prefeita de Natal 
“A presidenta Dilma Rousseff está no rumo certo. Lidera com maestria a política econômica e prioriza programas para redução da pobreza e da 
desigualdade social. Também é foco da presidenta Dilma melhorar a infraestrutura dos municípios e gerar oportunidades.” 

  

  

  

Mônica Ferreira Loureiro 
(Foto: Jornalismo PCDF) 

Mônica Ferreira Loureiro, delegada-chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do DF 
“Fico muito feliz por uma mulher ter assumido a Presidência. Acho que já tinha passado da hora de uma de nós assumir esse cargo porque somos 
a maioria da população. A eleição dela refletiu no empoderamento da mulher, inclusive na polícia.” 

  

  

Mônica Veloso (Foto: Paulo Liebert 
/Agência Estado) 

Monica Velloso, jornalista 
“Acho que a Dilma está surpreendendo o público formador de opinião, que é fundamental para gerir o país com tranquilidade. Também está 
ousando em questões, como foi no caso do relacionamento com o Irã. Gosto da personalidade mais reservada. Ela não vai a público para fazer ode 
a si mesma, falando apenas o necessário. Menos microfones e holofotes e mais trabalho.” 

  

  

Nathalia Simone 
(Foto: Vanessa Fajardo/G1) 

Nathália Simone, 22 anos, mestranda em química pela Universidade Federal do ABC (UFABC) 
“Percebo que muitos problemas acabaram surgindo no país, mas não dá para culpar a Dilma, já que ela acabou de assumir. Mas acredito que seu 
mandato começou conturbado, principalmente na questão econômica.” 
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Negra Jhô 
(Foto: Divulgação/Umeru Bahia) 

Negra Jhô, 50 anos, artesã capilar de Salvador 
“Há uma expectativa de mudança. A mulher tem a força, e estamos precisando que ela [Dilma], como mulher, explore essa força feminina. A 
presidente Dilma está com a faca e o queijo na mão, e só precisa usar a habilidade da mulher para explorar a nossa história, nossa cultura, nossa 
arte, nossa beleza. Foram cem dias positivos.” 
  

  

  

Patrícia Amorim 
(Foto: Agência Estado) 

Patrícia Amorim, 42 anos, presidente do Flamengo 
“Acho que a nossa presidente está arrumando a casa bem direitinho. Acho que a mulher tem essa coisa de arrumar a casa. Quando entrei no 
Flamengo, a proposta era arrumar a casa. Acho que, depois de cem dias, quem a subestimava não subestima mais. Ela demonstrou firmeza sem ser 
indelicada. E, numa situação muito complexa, logo depois de um presidente com uma popularidade tão grande, conseguiu segurar a situação 
muito bem. Vejo com bons olhos. Tenho a minha nação que é rubro-negra. Ela tem a dela que é o Brasil. É a palavra de presidenta para 
presidenta.” 
Data da entrevista: 31/03 

  

Patrícia Peck (Foto: Divulgação) 

Patricia Peck, advogada especialista em direito digital 
“O governo Dilma já iniciou enfrentando o desafio de garantir infraestrutura e sustentabilidade para viabilizar o Brasil Digital até 2014, preparado 
para ter pessoas e informações de todo mundo circulando, com segurança, privacidade e disponibilidade. Ela precisa construir uma boa equipe 
técnico-jurídica para isso. Está apenas começando. Vamos viver nos próximos anos a realidade do prontuário eletrônico até garantir proteção das 
pessoas nas redes sociais.” 

  

Patrícia Saboya 
(Foto: Glauco Chacon) 

Patrícia Saboya, ex-senadora e deputada estadual do PDT no Ceará 
"O governo Dilma tem me surpreendido positivamente pela sensibilidade, pela firmeza de seus atos e pela postura elegante e discreta que a 
destaca no cenário nacional e internacional." 
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Paula Aline (Foto: Arquivo pessoal) 

Paula Aline Rodrigues Romano, 25 anos, editora-assistente da Revista EGW e do Portal MSN Jogos 
"Como esperado, já se passaram cem dias e a Dilma nem chegou perto de pronunciar nada que reduza os impostos dos videogames. Do outro lado, 
a inflação subiu e o reajuste do meu aluguel chegou a 10%. No entanto, continuo otimista!" 

  

  

Priscila Azevedo (Foto: G1) 

Priscila Oliveira Azevedo, 33 anos, major da Polícia Militar e coordenadora da Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). 
“É muito pouco tempo para avaliar uma pessoa que tem a função de gerenciar um país. É um período muito curto para uma missão tão complexa. 
Mas estou confiante. Acho que a maioria, principalmente pela expectativa da primeira mulher na presidência, está confiante.” 
  

  

Priscilla Caroline Brito 
(Foto: Geraldo Magela/ 
Agência Senado) 

Priscilla Caroline Brito, 21 anos, estudante de ciência política, integrante do movimento estudantil e do movimento feminista. 
“É muito importante que tenha alguém que representa as mulheres. Mas tem sido um início de governo bem complicado por conta dos cortes no 
orçamento da educação. O grande desafio do governo é fazer a contenção de gastos sem prejudicar áreas tão importantes” 

  

  

Raíssa de Oliveira (Foto: G1) 

Raíssa de Oliveira, 20 anos, rainha de bateria da Beija-Flor 
“Acho que o governo dela ainda está parecido com o do Lula. Mas, com o tempo, vai apresentar as conquistas de seu próprio trabalho. Ainda é 
cedo para cobrar. São apenas cem dias. Ela passou para o povo, durante a campanha, muita seriedade e segurança. É lógico que a expectativa é 
grande. Tenho certeza que no fim dos quatro anos a gente vai ter o que comemorar.” 
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Raquel Helen Santos Silva 
(Foto: Arquivo pessoal) 

Raquel Helen Santos Silva, universitária e Jovem Embaixadora 2008 
"Acredito ser muito cedo para avaliar um governo a ser construído ao longo de quatro anos. Mas é necessário reconhecer esse momento simbólico 
e especial que dá continuidade a uma era de crescimento, desenvolvimento e ascensão internacional do Brasil". 

  

  

Rebecca Suelen (Foto: Divulgação 
/Paulo Almeida Seres) 

Rebecca Rhaysa Suelen Guedes, 19 anos, Miss Penitenciária de Pernambuco 
"Acho importante termos uma mulher como presidenta do país. Ela tem um estilo próprio e está mostrando isso. Ela é bem diferente e mais 
popular que o Lula. Espero que ela tenha olhos para a população carcerária do Brasil." 

  

  

  

Rebecca Tavares 
(Foto: Arquivo ONU Mulheres) 

Rebecca Tavares, representante da ONU Mulheres Brasil e Cone Sul 
“Esses 100 primeiros dias de governo marcam o início da construção de uma sociedade mais justa e igualitária onde homens e mulheres 
caminham lado a lado com igualdade de oportunidades e respeito mútuo.” 

  

  

  

Rita Cadillac 
(Foto: Reprodução/TV Globo) 

Rita Cadillac, ex-chacrete 
“Bom, cem dias é muito pouco tempo, ainda não deu para fazer nada. Acharia melhor vocês falarem comigo daqui a mais cem dias. Aí sim, eu 
poderia comentar melhor. Sou fã e torço muito por ela, mas realmente ainda não teve tempo para fazer muita coisa.” 
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Rita Camata (Foto: Diógenes 
Santos/Agência Câmara) 

Rita Camata, ex-deputada federal. Foi candidata a vice-presidente da República na chapa do PSDB em 2002 
“Tem sido uma surpresa positiva. Minha expectativa foi superada, principalmente por conta das medidas que ela adotou para redução de custeios e 
pela forma firme de não permitir tamanha interferência de indicações políticas.” 

  

  

  

Rosalba Ciarlini 
(Foto: Presidência da República) 

Rosalba Ciarlini (DEM), governadora do Rio Grande do Norte 
"A presidenta tem surpreendido pela serenidade e firmeza das suas posições, mantendo a estabilidade e a expectativa de crescimento. A minha 
avaliação é positiva." 

  

  

  

Roseana Sarney 
(Foto: Agência Estado) 

Roseana Sarney (PMDB), governadora do Maranhão 
"Dilma tem demonstrado força, espírito público e sensibilidade para continuar a luta do presidente Lula para incluir todos os brasileiros na linha 
da educação, do trabalho e do progresso." 

  

  

  

Rose de Freitas 
(Foto: Laycer Tomas/Ag. Câmara) 

Rose de Freitas, deputada federal pelo PMDB-ES 
“Ela é segura, equilibrada e não foge da questão fundamental, que é a condição de mulher. Ela mostra sensibilidade com relação às questões de 
gênero.” 
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Rose Marie Muraro 
(Foto: Agência Estado) 

Rose Marie Muraro, escritora, uma das pioneiras do movimento feminista no Brasil 
“As Nações Unidas provaram que, na medida em que há mais mulheres nos primeiros escalões, a corrupção diminui significativamente. A 
corrupção é mais importante do que se imagina porque com ela os fluxos de dinheiro ficam nas mãos dos ricos, e não na mão da população. E a 
mulher que tem a vida no seio pensa mais nos outros do que nela, ao contrário do homem.” 
  

  

Rosilete dos Santos 
(Foto: Adriana Justi/G1) 

Rosilete dos Santos, 35 anos, campeã mundial de boxe 
“Por ela ser mulher também, me sinto mais confiante. Cem dias de governo é pouco para avaliar, mas acredito que o Brasil pode melhorar e muito. 
Só depende dela!” 
  

  

  

  

Rosinha Garotinho 
(Foto: César Ferreira) 

Rosinha Garotinho (PMDB), prefeita de Campos dos Goytacazes (RJ) 
"O governo Dilma demonstra personalidade, firmeza e opinião própria." 
  

  

  

  

Silvana Bianchi 
(Foto: José Cruz/Agência Brasil) 
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Silvana Bianchi, comerciante, 62 anos, avó do menino Sean Goldman, levado aos Estados Unidos pelo pai após disputa na Justiça 
“Ela está se distanciando bem do que foi o governo Lula e assumindo um caminho próprio. Tenho confiança que fará um governo correto e 
transparente. É o que esperamos, para o bem do Brasil.” 

  

  

Soninha (Foto: Eugênio Vieira) 

Soninha Francine, ex-vereadora  superintendente da Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco), filiada ao PPS 
“Em alguns pontos, é a sequencia "perfeita" de erros graves do governo anterior: a grande farsa do PAC (obras faraônicas, investimentos 
atrasadíssimos, impacto socio-econômico-ambiental desastroso, planejamento zero), loteamento da administração pública com solene desprezo à 
capacidade e honestidade dos indicados, o poder e prestígio dados a lideranças reacionárias, a manutenção de política econômica (câmbio, juros, 
impostos) que prejudica sobremaneira o setor produtivo. Mas existem pontos em que Dilma vai muito melhor do que o Lula, como na austeridade 
da conduta pessoal (uma chefe de Estado com compostura, enfim!) e na condenação ao desrespeito aos Direitos Humanos no Irã (aleluia!).” 

  

Suzana Bueno 
(Foto: Arquivo pessoal) 

Suzana Bueno, 24 anos, gamer e midióloga 
“Em relação à tecnologia, ela fez muitas promessas na campanha e hoje diz que vai diminuir o imposto dos tablets no Brasil. Me preocupa é que 
ela não falou sobre melhorar as condições de quem quer trabalhar com tecnologia no país.” 

  

  

  

Sylvia Design(Foto: Divulgação) 

Sylvia Design, 37 anos, empresária e atriz 
"Dilma mostra nos primeiros 100 dias à frente da Presidência que governará com mãos de ferro, haja vista seu emprenho e estilo próprio de 
comandar, além da qualificação dos nomeados para os cargos de confiança. A presidente não cede a pressões dos partidos aliados e de lobistas. 
Espero que continue assim e que tenha vitórias na Câmara e Senado para que não seja obrigada a abrir mão de suas convicções. Como mulher 
atuante na sociedade brasileira, me sinto altamente representada”. 
  

Thaís Zara (Foto: Arquivo pessoal) 

Thaís Marzola Zara, economista-chefe da Rosenberg Consultores Associados 
“Avaliar um governo de tão curta existência não é tarefa trivial já que, na maioria dos campos, têm-se apenas uma carta de intenções. Com o 
governo Dilma é diferente. Algumas mudanças de postura são positivas, a meu ver, em relação ao seu antecessor, como no que diz respeito à 
questão de direitos humanos no Irã e à iniciativa de um diálogo mais maduro com um importante parceiro comercial como os EUA, por exemplo. 
No que tange à economia, a intenção de reduzir despesas do governo é louvável – se for colocada em prática na magnitude necessária, tanto 
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melhor. O discurso de combate à inflação também merece ser aplaudido, embora sejam quase inexistentes os sinais de uma convergência para a 
meta em 2012. Em suma, os propósitos são nobres, mas as ações ainda são tímidas.” 
  

Vera Chaia (Foto: AE) 

Vera Chaia, professora do Departamento de Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, pesquisadora do Núcleo de Estudos 
em Arte, Mídia e Política (Neamp) da PUC/SP e do CNPq 
“Considero que a presidenta Dilma Rousseff está realizando um bom governo. Ela está conseguindo deixar a sua marca pessoal, se diferenciando 
do governo Lula principalmente no tocante à política externa brasileira e na agilidade em resolver problemas que estão aparecendo na sua gestão.”

  

Vera Altoé  (Foto: Divulgação/ 
Pastoral da Criança) 

Vera Lúcia Altoé, 55 anos, freira, coordenadora nacional da Pastoral da Criança 
"Na área da saúde, Dilma mostrou que tem pressa. Há grandes desafios para serem enfrentados nesse campo. Vemos que crianças ainda morrem 
precocemente ou são internadas por suspeita de pneumonia”. 
  

  

  

Yone Lindgren 
(Foto: Divulgação/ABGLT) 

Yone Lindgren, vice-presidente da ABGLT 
“Penso que a Dilma está tentando arrumar a casa porque, sendo mulher, ela não pode repetir qualquer ato machista. Sabemos que a opressão 
cultural é que gera preconceitos e dogmas. Vivo intensamente a emoção de sentir que ela não é apenas a candidata de Lula. Ela está fazendo um 
governo para todas as pessoas. E país sem pobreza é isto!” 

  

  

Yuri Engel 
(Foto: Roney Domingos/G1) 

Yuri Engel, 19 anos, estudante e DJ 
“Não acho que o governo de Dilma seguirá os padrões do governo Lula.” 
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Zelia Cardoso de Mello 
(Foto: Agência Estado) 

Zelia Cardoso de Mello, economista e ex-ministra da Fazenda 
“Estou muito feliz com o que vi até agora; a presidente tem um estilo discreto, se inteira dos assuntos antes de tomar decisões e tem enfrentado os 
problemas que aparecem com tranquilidade. Sou otimista quanto ao futuro, mas temos que aguardar porque até agora estávamos em ‘lua de mel’."
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