
Dilma achou 'muito boa' reportagem de capa da revista Newsweek que a chama de 'dinamite' - O Globo

http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/09/19/dilma-achou-muito-boa-reportagem-de-capa-da-revista-newsweek-que-chama-de-dinamite-925391310.asp[20/09/2011 11:30:24]

PAÍS Edição digital  No celular  No e-mail

Ir para conteúdo

 
 Notícias  Na web  Busk

 

DÊ SEU VOTO MÉDIA: 0,0 0 Share 58 21

EM NOVA YORK

Dilma achou 'muito boa' reportagem de capa da
revista Newsweek que a chama de 'dinamite'
Cristiane Jungblut (crisjung@bsb.oglobo.com.br) - enviada especial
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NOVA YORK - A presidente Dilma Rousseff

disse que gostou da capa da revista

americana Newsweek e que fará um

discurso de "esperança" na abertura da 66ª

Assembleia Geral da ONU, na próxima

quarta-feira. Depois de participar pela

manhã de reunião sobre Doenças Crônicas

Não-Tranmissíveis , Dilma ainda teve tempo

de fazer mais um passeio por Nova York: foi

a uma livraria e depois almoçou no MoMa,

Museu de Arte Moderna. Na saída, disse que

tinha apenas almoçado e que não dera

tempo de ver as obras, como no dia

anterior, no Museu Metropolitan. Dilma

disse que considerou a capa "muito boa". A

revista chama a presidente de "Dilma

Dinamite" na capa.

- Acho que lembra muito filme de velho

oeste. Achei muito boa - disse Dilma.

A presidente admitiu que dá um certo nervosismo o fato de discursar na reunião da ONU.

- Sempre dá (um frio na barriga). Qualquer pessoa que vai falar para um público, seja mais

cheio, de pouco mais de algumas pessoas fica emocionado. É o momento de representar aquilo

que você mesmo está fazendo, de representar o Brasil. Então, é uma emoção muito grande -

disse Dilma, acrescentando:

- É uma expectativa grande, porque de fato é uma honra ser a primeira mulher a discursar na

Assembleia Geral da ONU. Então, tenho a expectativa de levar também a palavra do Brasil para

a Assembleia, principalmente às questões relativas ao fato de o Brasil se um país combativo,

que cresce. É mais uma fala de esperança do que qualquer outra coisa e é isso que importa.
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