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Petistas temem que ‘faxina’ de Dilma
carimbe gestão de Lula como ‘corrupta’
Parlamentares e ministros da sigla, sob reserva, criticam estilo da presidente e afirmam que ela está
comprando brigas com partidos e sindicatos que poderão prejudicar projeto eleitoral para 2014
18 de agosto de 2011 | 22h 40

Vera Rosa, de O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA - A "faxina" no governo da presidente Dilma Rousseff, que já derrubou quatro
ministros em dois meses e doze dias, causa extremo desconforto no PT. Dirigentes do
partido, senadores, deputados e até ministros temem que, com a escalada de escândalos
revelados nos últimos meses - especialmente nas pastas dos Transportes, do Turismo e
da Agricultura -, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva acabe carimbado como corrupto.
Todos os abatidos foram "herdados" de Lula.

Veja também: 
 Queda de Rossi enfraquece Temer e dá força a Kassab 
 Twitter oficial do governo reproduz sátira da 'faxina' 
 Alckmin elogia presidente e surpreende tucanos 

Em conversas a portas fechadas, petistas criticam o estilo de Dilma, a "descoordenação"
na seara política e o que chamam de "jeito duro" da presidente. Uma das frases mais
ouvidas nessas rodas é: "Temos de defender o nosso projeto e o Lula." Mesmo os que não
defendem abertamente a volta de Lula na eleição de 2014 dizem que Dilma está
comprando brigas em todas as frentes - do Congresso ao movimento sindical -, sem
perceber que, com sua atitude, alimenta o "insaciável leão" do noticiário e incentiva o
tiroteio entre aliados.

Na avaliação de petistas, o poderoso PMDB - que na quarta-feira, 17, perdeu o ministro
da Agricultura, Wagner Rossi - não é confiável e acabará dando o troco a qualquer
momento.
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seguir Joe Rego
Comentado em: Petistas temem que ‘faxina’ de Dilma carimbe gestão de Lula como ‘corrupta’

19 de Agosto de 2011 | 9h13

Esse animal político já está carimbado desde o mensalão original, e melhor ainda... Vai comer da mão da
mulher, Dilma e de outras que tomam o poder do PT. PT 2014 já sente o efeito vodka, é o PR, amanhã...
Partido da Retaliação, mas... Lembre sempre que políticos não “morrem”, hibernam como um urso.

seguir domingos roberto gabrielli gentil gentil
Comentado em: Petistas temem que ‘faxina’ de Dilma carimbe gestão de Lula como ‘corrupta’

19 de Agosto de 2011 | 9h12

E por acaso o governo Lula não foi um governo corrupto? E ainda querem que continuem metendo as
mãos ? É de estarrecer a cara de pau dos membros do PT.

seguir geraldo candido furtado
Comentado em: Petistas temem que ‘faxina’ de Dilma carimbe gestão de Lula como ‘corrupta’

19 de Agosto de 2011 | 9h11

Alguém, fora os petistas, tem dúvida dessa conotação? Certamente que não.

Convocação. Dilma chamou ministros do PT e dirigentes do partido para uma conversa
no domingo à noite, no Palácio da Alvorada. Chegou a telefonar para os que estavam
fora de Brasília e ordenou que todos chegassem mais cedo à capital. A presidente pediu o
encontro para ouvir a avaliação dos auxiliares sobre a crise na base aliada.

Ela contou ali sobre a reunião com Lula na semana anterior, admitiu a necessidade de se
reaproximar dos partidos que compõem a coligação e avisou que teria um tête-à-tête no
dia seguinte com o vice-presidente Michel Temer e com os líderes do PMDB na Câmara
e no Senado. Àquela altura, a situação de Rossi era considerada complicada, mas ainda
não havia sido divulgada a notícia do uso do jatinho de uma empresa que tem negócios
com o governo pelo então ministro, afilhado de Temer.

Com receio da reação de Dilma - conhecida pelo temperamento explosivo -, alguns
ministros pontuaram, com todo o cuidado, os problemas de relacionamento no
Congresso após as demissões e citaram o PMDB e o PR. As alianças para as eleições
municipais de 2012 também entraram na conversa.

1 2

NOTÍCIAS RELACIONADAS:

Hazare sai da prisão e lidera marcha para continuar seu protesto em Délhi

Diretor da Agricultura, amigo de ex-ministro, deixa cargo

Petistas temem que 'faxina' de Dilma afete Lula

Dilma tenta secar o pântano de Brasília, diz 'Economist'

Aviso de Lula a Dilma: o centro político segue vazio

Tópicos: PT, Dilma, Faxina, Lula, Corrupção

Governo Dilma (#governodilma)

3503 comentários

Responder |  Denunciar

Responder |  Denunciar

Responder |  Denunciar

Saída de Ricardo Saud já era esperada ...

-- Passos exonera superintendente do Dnit de ...

-- Alckmin quer conversar com Aloysio sobre ...

-- Saída de Rossi é revés eleitoral para ...

-- Equipe de ex-ministro Rossi já tem primeira ...

-- Diretor da Agricultura, amigo de ex-ministro, ...

-- Petistas temem que 'faxina' de Dilma afete ...

+ COMENTADAS

01 Dilma fecha acordo com PMDB para manter Rossi
...

02 Governo japonês proíbe distribuição de ...

03 Petistas temem que ‘faxina’ de Dilma ...

04 Quero aprender com Rossi, diz novo ministro ...

05 Lucro da Petrobrás cresce 37% no 1º ...

06 Roberto Frizzo quer Carpegiani no lugar de ...

07 Rossi, 4º ministro a cair, afirma que há ...

08 Mendes Ribeiro vai assumir Ministério da ...

09 Dilma considera 'inaceitável' divulgação ...

10 Deputados que foram à Líbia estão retidos ...

ESPECIAIS

TV ESTADÃO

Contra o vácuo, aliados se revezam no poder

Política
Caminhada
de Lula
para as
eleições de
2012

Irregularidades
Crise no Ministério dos Transportes

Sobe e Desce
As mudanças no governo Dilma

Itamar Franco
A trajetória de Itamar Franco

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,petistas-temem-que-faxina-de-dilma-carimbe-gestao-de-lula-como-corrupta,760639,0.htm?p=2
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,petistas-temem-que-faxina-de-dilma-carimbe-gestao-de-lula-como-corrupta,760639,0.htm?p=2
http://cadastro.estadao.com.br/responsabilidade-online
http://voce.estadao.com.br/joe.rego
http://voce.estadao.com.br/joe.rego
http://voce.estadao.com.br/domingosroberto
http://voce.estadao.com.br/domingosroberto
http://voce.estadao.com.br/geraldo.furtado
http://voce.estadao.com.br/geraldo.furtado
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,petistas-temem-que-faxina-de-dilma-carimbe-gestao-de-lula-como-corrupta,760639,0.htm?p=1
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,petistas-temem-que-faxina-de-dilma-carimbe-gestao-de-lula-como-corrupta,760639,0.htm?p=2
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,hazare-sai-da-prisao-e-lidera-marcha-para-continuar-seu-protesto-em-delhi,760871,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,diretor-da-agricultura--amigo-de-ex-ministro--deixa-cargo,760844,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,petistas-temem-que-faxina-de-dilma-afete-lula,760841,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-tenta-secar-o-pantano-de-brasilia--diz-economist,760833,0.htm
http://www.estadao.com.br/nacional/not_nac760641,0.htm
http://topicos.estadao.com.br/pt
http://topicos.estadao.com.br/dilma
http://topicos.estadao.com.br/faxina
http://topicos.estadao.com.br/lula
http://topicos.estadao.com.br/corrupcao
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,diretor-da-agricultura-amigo-de-ex-ministro-deixa-cargo,760844,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,passos-exonera-superintendente-do-dnit-de-mato-grosso,760879,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,alckmin-quer-conversar-com-aloysio-sobre-pleito-em-sp,760878,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,saida-de-rossi-e-reves-eleitoral-para-temer,760867,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,equipe-de-ex-ministro-rossi-ja-tem-primeira-exoneracao,760861,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,diretor-da-agricultura-amigo-de-ex-ministro-deixa-cargo,760844,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,petistas-temem-que-faxina-de-dilma-afete-lula,760841,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-fecha-acordo-com-pmdb-para-manter-rossi-e-demitir-apadrinhados,759411,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-fecha-acordo-com-pmdb-para-manter-rossi-e-demitir-apadrinhados,759411,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,governo-japones-proibe-distribuicao-de-carne-bovina-de-fukushima,746811,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,quero-aprender-com-rossi-diz-novo-ministro-da-agricultura,760458,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,lucro-da-petrobras-cresce-37-no-1-semestre-para-r-219-bi-e-bate-recorde,80247,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,roberto-frizzo-quer-carpegiani-no-lugar-de-felipao-no-palmeiras,759905,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,rossi-4-ministro-a-cair-afirma-que-ha-complo-contra-a-alianca-pt-pmdb,759913,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,mendes-ribeiro-vai-assumir-ministerio-da-agricultura,760316,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-considera-inaceitavel-divulgacao-de-fotos-de-presos-do-turismo,757878,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,deputados-que-foram-a-libia-estao-retidos-na-tunisia,759846,0.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://tv.estadao.com.br/

http://tv.estadao.com.br/videos,contra-o-vacuo-aliados-se-revezam-no-poder,144979,260,0.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/caminhada-de-lula-para-as-eleicoes-de-2012,143252.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/caminhada-de-lula-para-as-eleicoes-de-2012,143252.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/caminhada-de-lula-para-as-eleicoes-de-2012,143252.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/caminhada-de-lula-para-as-eleicoes-de-2012,143252.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/caminhada-de-lula-para-as-eleicoes-de-2012,143252.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/caminhada-de-lula-para-as-eleicoes-de-2012,143252.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/crise-no-ministerio-dos-transportes,143078.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/crise-no-ministerio-dos-transportes,143078.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/crise-no-ministerio-dos-transportes,143078.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/as-mudancas-no-governo-dilma,142350.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/as-mudancas-no-governo-dilma,142350.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/as-mudancas-no-governo-dilma,142350.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-de-itamar-franco,141898.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/a-trajetoria-de-itamar-franco,141898.htm

	www.estadao.com.br
	Petistas temem que ‘faxina’ de Dilma carimbe gestão de Lula como ‘corrupta’ - politica - Estadao.com.br


	1jb3JydXB0YSw3NjA2MzksMC5odG0A: 
	input0: 
	button1: 

	0zMDA/QWNyb2JhdFdlYkNhcFRJRDUA: 
	input0: 



