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Gravação. 'Dou bronca meiga', disse, sobre fama de
durona
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Dilma: ''Não faço política de toma lá dá
cá''
Na TV, presidente nega ser refém dos aliados e se diz contra novo imposto para financiar saúde
12 de setembro de 2011 | 0h 00

Luciana Nunes Leal / RIO - O Estado de S.Paulo

Em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, a presidente Dilma Rousseff
disse que não faz política de "toma lá dá cá" e negou ter sido forçada a atender
exigências de aliados. "Nunca dei nada a ninguém que eu não quisesse." A entrevista, de
pouco mais de 20 minutos, foi exibida em dois blocos, na noite de ontem. A primeira
parte foi gravada no Palácio da Alvorada e a segunda, no Planalto.

"Você me dá um exemplo do "dá cá" que eu
te explico o "toma lá"", respondeu Dilma à
jornalista Patrícia Poeta, quando
questionada sobre pressões dos partidos de
sustentação do governo. Em seguida,
amenizou: "Tô brincando contigo." Dilma
disse que não se sente refém das bancadas
aliadas no Congresso.

A presidente afirmou que o combate à
corrupção "jamais se encerra" e que não
gostaria de trocar mais ministros, depois da
saída de quatro deles em apenas três meses.
E rejeitou o termo faxina para as ações
contra desvio de dinheiro público. "Faxina
começa às seis da manhã e, às oito, ela já

acabou", comparou.

Siga o @estadao no Twitter

Estadão no Facebook

Notícia   A+  A- Assine a Newsletter 1

Criar uma conta ou entre para
ver o que seus amigos estão

fazendo.

Brasil tem 42,7 mil crianças e
adolescentes de até 14 anos casados -
brasil
667 pessoas recomendam isso.

Câmara de Araraquara aprova
proibição a rodeios - saopaulo
3.418 pessoas recomendam isso.

Militantes do Facebook descobrem a
política com Marcha Contra a
Corrupção - politica - Estadao.com.b
770 pessoas recomendam isso.

Li h  d  M t ô t ã  h á i

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD FACEBOOK FLICKR

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar Aliás Blogs Colunistas Vídeos Fotos Infográficos Tópicos Horóscopo

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA DIVIRTA-SE PME Opinião Rádio JT Eldorado ESPN Piauí

/Brasil BUSCAR

ENTREVISTA NA TV

'Não faço
política do toma
lá dá cá', diz
Dilma

SÃO PAULO

MP quer anular
141 mil multas
por inspeção
veicular

EDUCAÇÃO

Aluno descarta
Enem após USP
e Unicamp não
usarem exame

CONFLITO NA LÍBIA

Filho de Kadafi
foge para o
Níger em
comboio

FUTEBOL

São Paulo perde
para Grêmio e
não recupera a
liderança

Veja a
edição SÃO PAULO BRASIL WEBMAIL11:30  •  12 SETEMBRO DE 2011

Classificados ZAP

Enviar
Confirmar

Recomendar Você recomenda isso. · Página do administrador · Informações · Erro
Você recomenda issoCadastre-se para ver o que seus amigos

ConfirmarCurtir

iLocal

http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.facebook.com/estadao

http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/brasil/1364171308/Frame2/default/empty.gif/62643231333035313465336665353230
http://www.estadao.com.br/newsletter/
http://www.estadao.com.br/newsletter/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cdilma-nao-faco-politica-de-toma-la-da-ca%2C771295%2C0.htm
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cdilma-nao-faco-politica-de-toma-la-da-ca%2C771295%2C0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,brasil-tem-427-mil-criancas-e-adolescentes-de-ate-14-anos-casados,770852,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,brasil-tem-427-mil-criancas-e-adolescentes-de-ate-14-anos-casados,770852,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,brasil-tem-427-mil-criancas-e-adolescentes-de-ate-14-anos-casados,770852,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,camara-de-araraquara-aprova-proibicao-a-rodeios,769603,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,camara-de-araraquara-aprova-proibicao-a-rodeios,769603,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,militantes-do-facebook-descobrem-a-politica-com-marcha-contra-a-corrupcao,770333,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,militantes-do-facebook-descobrem-a-politica-com-marcha-contra-a-corrupcao,770333,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,militantes-do-facebook-descobrem-a-politica-com-marcha-contra-a-corrupcao,770333,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,linhas-do-metro-terao-horario-ampliado-a-partir-de-amanha,771123,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,brasil-tem-427-mil-criancas-e-adolescentes-de-ate-14-anos-casados,770852,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,camara-de-araraquara-aprova-proibicao-a-rodeios,769603,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,militantes-do-facebook-descobrem-a-politica-com-marcha-contra-a-corrupcao,770333,0.htm
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter/
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao
http://www.flickr.com/photos/estadaocombr/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/especiais/alias/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://www.estadao.com.br/colunistas/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/horoscopo/
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://esportes.estadao.com.br/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://divirta-se.estadao.com.br/
http://pme.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://radio.estadao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://espn.estadao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/brasil/

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-faco-politica-do-toma-la-da-ca-diz-dilma-em-entrevista,771258,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-faco-politica-do-toma-la-da-ca-diz-dilma-em-entrevista,771258,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-faco-politica-do-toma-la-da-ca-diz-dilma-em-entrevista,771258,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-faco-politica-do-toma-la-da-ca-diz-dilma-em-entrevista,771258,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-faco-politica-do-toma-la-da-ca-diz-dilma-em-entrevista,771258,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-faco-politica-do-toma-la-da-ca-diz-dilma-em-entrevista,771258,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,promotoria-quer-derrubar-141-mil-multas-por-inspecao-veicular-em-sp,771254,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,promotoria-quer-derrubar-141-mil-multas-por-inspecao-veicular-em-sp,771254,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,promotoria-quer-derrubar-141-mil-multas-por-inspecao-veicular-em-sp,771254,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,promotoria-quer-derrubar-141-mil-multas-por-inspecao-veicular-em-sp,771254,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,promotoria-quer-derrubar-141-mil-multas-por-inspecao-veicular-em-sp,771254,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,promotoria-quer-derrubar-141-mil-multas-por-inspecao-veicular-em-sp,771254,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,em-um-ano-nota-media-no-enem-cai-em-68-das-escolas-de-elite-de-sp,771414,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,em-um-ano-nota-media-no-enem-cai-em-68-das-escolas-de-elite-de-sp,771414,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,em-um-ano-nota-media-no-enem-cai-em-68-das-escolas-de-elite-de-sp,771414,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,em-um-ano-nota-media-no-enem-cai-em-68-das-escolas-de-elite-de-sp,771414,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,em-um-ano-nota-media-no-enem-cai-em-68-das-escolas-de-elite-de-sp,771414,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,em-um-ano-nota-media-no-enem-cai-em-68-das-escolas-de-elite-de-sp,771414,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,filho-de-kadafi-foge-para-o-niger-em-comboio,771378,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,filho-de-kadafi-foge-para-o-niger-em-comboio,771378,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,filho-de-kadafi-foge-para-o-niger-em-comboio,771378,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,filho-de-kadafi-foge-para-o-niger-em-comboio,771378,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,filho-de-kadafi-foge-para-o-niger-em-comboio,771378,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,filho-de-kadafi-foge-para-o-niger-em-comboio,771378,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-perde-no-sul-e-desperdica-a-chance-de-assumir-lideranca,771231,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-perde-no-sul-e-desperdica-a-chance-de-assumir-lideranca,771231,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-perde-no-sul-e-desperdica-a-chance-de-assumir-lideranca,771231,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-perde-no-sul-e-desperdica-a-chance-de-assumir-lideranca,771231,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-perde-no-sul-e-desperdica-a-chance-de-assumir-lideranca,771231,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-perde-no-sul-e-desperdica-a-chance-de-assumir-lideranca,771231,0.htm
http://webmail.estadao.com.br/
http://cadastro.estadao.com.br/login
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/brasil/310065608/x05/OasDefault/estadao_assinaturas_150610/assine1.png.html/62643231333035313465336665353230
javascript:void(0)
javascript:void(0)

http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=estadao.com.br&placement=like_button&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fimpresso%2Cdilma-nao-faco-politica-de-toma-la-da-ca%2C771295%2C0.htm&extra_2=BR
http://www.ilocal.com.br/



Dilma: ''Não faço política de toma lá dá cá'' - brasil - versaoimpressa - Estadão

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,dilma-nao-faco-politica-de-toma-la-da-ca,771295,0.htm[12/09/2011 11:31:35]

Impressionante! Digite o nome ou

Até 30% de desc* Solicite Orçamento

Lembrada de que algumas demissões estão ligadas a suspeitas de corrupção, Dilma, sem
citar nomes, disse que os ex-ministros "ainda não foram julgados, então não podem ser
condenados". "Eu espero nunca trocar nenhum ministro e muitos deles eu não troquei
exatamente por isso (corrupção)", respondeu, citando Nelson Jobim, que deixou o
Ministério da Defesa em agosto. Também saíram do governo Antonio Palocci (Casa
Civil), Alfredo Nascimento (Transportes) e Wagner Rossi (Agricultura).

"Engodo". Dilma chamou a CPMF de "um engodo" e se disse contra o imposto. Mas
reiterou que o País terá de encontrar uma nova fonte para suprir o "inexorável" aumento
de gastos na saúde. Questionada sobre a possibilidade de um novo imposto para
financiar o setor, foi clara: "Sou contra a CPMF, hein". Em seguida, disse que "a
população é contra" porque "a CPMF foi feita para ser uma coisa e virou outra". "Acho
que a CPMF foi um engodo nesse sentido de usar o dinheiro da saúde não para a saúde."

À pergunta sobre a fama de durona, disse que dá "bronca meiga" e que, se o presidente
fosse homem, não seria chamado de "durão". "Tenho que achar que vai sair um pouco
mais perfeito e que a gente vai conseguir. Se eu não fizer isso, eu não dou o exemplo e as
coisas não saem."

Embora tenha chamado o cabeleireiro Celso Kamura para fazer o penteado e a
maquiagem que exibiria no programa, Dilma contou que, no dia a dia, cuida sozinha do
próprio visual. Disse estar bem de saúde e revelou que, depois de curada do câncer, faz
revisões médicas a cada seis meses. "A questão do câncer é resolvida quando se
consegue detectar cedo", comentou.

Dilma levou a equipe do programa para um tour pelo Alvorada e disse que seu ambiente
favorito é a biblioteca. Tanto no Alvorada quanto no Planalto, porta-retratos com a
mesma foto: o neto Gabriel usando uma camiseta com a inscrição "Sou da vovó". 
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