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‘
dilma
Após luademel comosetor privado e a imprensano início do

mandato, presidente ganhou confiança edeixouestilo durão e

centralizador aflorar apontode travar engrenagemdogoverno

NATUZA NERY
DE BRASÍLIA

Dilma Vana Rousseff, 66,
descobrirá neste domingo
(26) sedeixaráasurnascomo
aprimeirapresidentemulher
reeleitadoBrasil ou,nahipó-
tesedederrota, seentrarápa-
ra a posteridade como o “er-
rohistórico”doPT, termoou-
vido entre seus próprios au-
xiliares do partido.
Dilma jamais sonhou che-

gar tão longe. Ela demorou a
acreditar quando as primei-
ras notinhas de jornais fala-
vam sobre o desejo de Luiz
Inácio Lula da Silva de vê-la
conduzir seu legado.
Venceuem2010naesteira

dapopularidadedeLula,mas
enfrentou problemas de saí-
da no cargo. Decidiu, sozi-
nha, desacelerar o ritmo da
economia em 2011. No ano
anterior, o Brasil havia cres-
cido 7,5%. A inflação, contu-
do, preocupava.
Paradesesperodosdesen-

volvimentistasdaEsplanada,
Dilma autorizou contingen-
ciamentosalgadodeR$50bi-
lhõesnasdespesaspúblicas.
Depois, deu aval para uma
economia de R$ 10 bilhões a
mais, frustrandoaquelesque
preferiam investimento esta-
tal em infraestrutura.
“Pega bem com o merca-

do”, defendia o ministro da
Fazenda,GuidoMantega,du-
rante uma fase diferente da
atual, em que, para omerca-
do, nada parece pegar bem.
Emdezembrode 2011, ano

da lua de mel entre governo
e sistema financeiro, empre-
sariado e imprensa, uma fra-
se passou incólume. “Nós ti-
vemos de deliberadamente
diminuir o ritmo de acelera-
ção [daeconomia]”,disseDil-
ma em um evento.
Era isso mesmo: a mãe do

PlanodeAceleraçãodoCres-
cimento reconhecia ter tom-
bado o crescimento do país
voluntariamente.
Àquelaaltura,osefeitosda

crise internacionalaindanão
eram tão evidentes no país.
DesaceleraroPIBera,portan-
to, aposta arriscadíssima.
Mas Dilma tinha crédito.

Exibia taxasdeaprovaçãoal-
tas, escoradas emmudanças
no ministério que lhe deram
a famade “faxineira” de cor-
ruptos, ainda que boa parte
deles tenhavoltadoaogover-
no depois. A autoconfiança
da presidente evoluía à me-
dida que sua popularidade
avançava.
Aospoucos,Dilmafoidan-

do lugar a Rousseff, brincam
pessoaspróximasqueacom-
panharam ametamorfose.
O jeitão duro, as broncas,

as exigências descabidas e o
microgerenciamento não só
afloraram com maior inten-

sidade como começaram a
atrapalhar o próprio funcio-
namento do governo.
O detalhismo desceu ao

pontodeapresidenteavaliar
pessoalmente listasdeconvi-
dados para almoços no Ita-
maraty.Emoutraocasião, fez
questão de definir o vinho
que seria servido em um al-
moço com o cantor Bono, da
banda irlandesa U2.
A notória obsessão pelo

programa de apresentações
PowerPoint já não se limita-
va à sua utilização em reu-
niões internas. Ela passou a
corrigir a apresentação dos
subordinados —houve oca-
siões em que tirou o laptop
damãododonoerefezosnú-
meros no computador.
Amigos arriscamque o es-

tilo durona tenha vindo dos
temposdecárcerenaditadu-
ra, no começo dos anos 70.
Nasuperfície,a torturadei-

xou-lhe ao menos uma mar-
ca evidente: um violento so-
cona cara projetoupara fora
seus dentes da frente.
Dilmacostumavaseprepa-

rarparaos interrogatóriosno-
turnos da repressão dormin-
do de sapatos. Detestava a
ideia de apanhar descalça.
“O estresse é feroz, inima-

ginável. Descobri, pela pri-
meira vez, que estava sozi-
nha. Encarei amorte e a soli-
dão. Lembro-me do medo
quando minha pele tremeu.
Tem um lado que marca a
gentepelo restodavida”,dis-
se ela num raro depoimento
em2001aumacomissãoque
investigava casos de tortura
para eventual indenização.
Filha da classemédia, Dil-

manasceu emBeloHorizon-
teem14dedezembrode1947.
Conheceu seusdois ex-mari-
dos na VAR-Palmares, orga-
nizaçãoemquemilitava.Tan-
to Cláudio Galeno, o primei-
ro, quantoCarlosAraújo, pai
de sua única filha, Paula,
marcaram presença na pos-
se da ex-mulher, em 2010.
Galenoatuounosequestro

político de um avião; Araújo
ajudouaplanejar o roubodo
cofredoex-governadorAdhe-
mar de Barros para bancar a
luta armada.
Ao longo dos quatro anos

demandato,oentornodeDil-
ma coleciona anedotas mais
ou menos engraçadas sobre
as explosões da chefe.
Omauhumorpresidencial,

relatam assessores, não faz
distinção de escalão. Nin-
guém,nemministronemau-
xiliar, é imune.
No início do governo, por

exemplo, deixaram o traba-
lho no Palácio da Alvorada
por problemas como tempe-
ramentoda“patroa”umase-
cretária particular, uma ca-
mareira e umamaquiadora.
Nos episódios relatados,

Dilma não pede desculpas.
Amigosmaispróximosdizem
que a presidente considera
assumir erros uma forma de
se fragilizar.
Quando é alvo de reparos,

cita sempre o “Velho do Res-
telo”, personagempessimis-
ta criado por Luís de Camões
em “Os Lusíadas”, para ilus-
trar o que considera ceguei-
ra dos críticos. O velho em
questão rejeitava o sucesso
dasgrandesnavegaçõespor-
tuguesas da época.
Dilma costuma resgatar

seu exemplo. “Se ele tivesse
sido ouvido, o Brasil não se-
ria descoberto.”

Alceu
Collares

Dilma assumiu
secretarias nos

governos do
político do PDT

quando ele
foi prefeito
de Porto

Alegre (1986-
1988) e

governador
do Rio Grande
do Sul (1991-

1995)

Sobre A PetrobrAS
“eu farei todo o
meu possível para
ressarcir o país. Se
houve desvio de
dinheiro público
[na Petrobras], nós
queremos ele de
volta. Se houve, não:
houve, viu”

embrasília, em 18.out

Sobre AéCio
“Quando começa
a discussão, o
candidato adversário
[Aécio Neves] não
gostamuito. ele parte
para algumas atitudes
um tanto quanto
desrespeitosas.
Foram desrespeitosas
comigo, foram
desrespeitosas com
a Luciana Genro
[candidata do PSoL].
(...) A nós duas ele
chamou de leviana,
coisa que não se faz.
Não é uma fala correta
paramulheres”

embrasília, em 18.out

Sobre eSCâNdALoS
“onde estão os
envolvidos no caso
Sivam? todos soltos.
onde estão os
envolvidos na compra
de votos da reeleição,
na pasta rosa, no
mensalão tucano
mineiro e na compra
de trens em São
Paulo? todos soltos.
o que eu não quero é
isso. Quero todos os
culpados presos”

No debate na tV bandeiran-
tes, em 14.out

3influências

1
Luiz inácio

Lula da Silva
Dilma foi

ministra da
Casa Civil e de
Minas e Energia
no governo do
ex-presidente
(2003-2010),
que a escolheu
para sucedê-lo

2
Leonel
brizola
Dilma

participou
da fundação
do PDT no
Rio Grande
do Sul no
final dos

anos 1970
e apoiou a

candidatura
de Brizola ao

Planalto
em 1989
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1vida

1947
Infância
de origem
búlgara por
parte de pai,
dilma Vana
rousseff nasce
embelo Horizonte
em 14.dez
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