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Em último ano de mandato
presidencial, Luiz Inácio Lula
da Silva está entre os líderes
mais influentes do mundo, se-
gundo levantamento da revista
americana Time, divulgado
ontem. A lista envolve cem
personalidades, divididas em
quatro categorias: líderes, ar-
tistas, heróis e intelectuais. O
presidente americano Barack
Obama também está entre os
líderes. Já Bill Clinton é consi-
derado um herói, ao lado do
ator e lutador de artes marciais
Jet Li. No ano passado, o repre-
sentante brasileiro na lista da
publicação era o jogador de fu-
tebol Kaká.

Como de costume, a revista
convida uma personalidade para
falar sobre um dos escolhidos do
ano. Nesta edição, o cineasta Mi-
chael Moore foi convidado para
fazer os comentários em relação
ao presidente brasileiro. “Quan-
do Luiz Inácio Lula da Silva foi
eleito presidente pela primeira
vez, em 2002, os barões ladrões
do país checaram o nível de com-
bustível de seus jatos particula-
res. Lula, 64, foi um filho genuíno
da classe trabalhadora latino-
americana”, disse em artigo.

“Aqui (na lista) temos uma
lição para todos nós: a grande
ironia do mandato de Lula –
ele foi reeleito em 2006 e fica-
rá no posto até o final do ano –
é que quanto mais ele tenta
levar o país ao primeiro mun-
do com programas como o
Fome Zero ..., mais os Estados
Unidos se parecem como o
terceiro mundo a cada dia”,
complementou.

Lula apareceu em primeiro
lugar na lista de personalidades
da Time, mas, segundo a asses-
soria de imprensa da revsita, a
relação não deve ser vista como
um ranking. A posição dada
para Lula foi uma escolha edi-
torial. Para justificar o fato, a
publicação divulgou uma nota
à imprensa, utilizando um re-
corte do texto de Moore. “O
que o Lula quer para o Brasil é o
que nós costumávamos chamar
de sonho americano.” Segundo
afirmou, ainda, o editor Ri-
chard Stengel, a lista “não trata
da influência do poder, e sim
do poder de influência.”

Em meio à campanha eleito-
ral, o pré-candidato tucano Jo-

sé Serra mostrou-se tranquilo
com a notícia e até parabenizou
Lula por ter sido eleito “líder
do ano”, por meio do seu twit-
ter. “É bom para o Brasil.” Foi
um equívoco, uma vez que Lula
não é o líder do ano, mas um
dos 25 selecionados pela revis-
ta. Em seguida se corrigiu, de-
pois de ser lembrado por uma
de suas seguidoras.

Em outra lista da Time, das
personalidades mais influentes
das redes sociais, Lula aparece
em 25º lugar, à frente do em-
presário Steve Jobs. Obama é o
primeiro e a cantora pop Lady
Gaga é a segunda. ■

“Parabéns ao
Presidente Lula,
escolhido líder
do ano pela revista
americana Time.
É bom para o Brasil

Tem razão,
@ReginaBrasilia.
Não é um ranking.
O Presidente
Lula é um dos
25 líderes da
revista Time.
Bom do mesmo
jeito para o Brasil

@joseserra_
pelo twitter

ESTRATÉGIA

Empenhado em eleger Dilma, presidente
volta a participar das festas de 1º de Maio
Contrariando a postura adotada nos últimos anos, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva volta a participar este ano das festas do Dia do Trabalhador.
Agora empenhado em eleger a ex-ministra Dilma Rousseff, ele irá aos
eventos da Força Sindical e da CUT. No tradicional pronunciamento na TV
para a ocasião, feito ontem à noite, o tom foi de despedida do cargo.
“Algo me diz que este modelo de governo está apenas começando.”

ELEIÇÕES

Marina pede licença do mandato até o dia 17
de junho, para cuidar da campanha
Pré-candidata ao Palácio do Planalto pelo PV, a senadora Marina Silva
(AC) vai se licenciar do mandato até 17 de junho, para cuidar da
campanha. Em nota, ela esclareceu que planeja se dedicar a tarefas como
a reestruturação programática de seu partido e a elaboração de um plano
de governo para a eleição. Pela regra, os senadores podem se afastar por
até 120 dias, sem remuneração, para tratar de interesses privados.

Renato Araujo/ABr

Lula entre os líderes mais influentes
Presidente é o primeiro citado
na lista das 100 personalidades
mais influentes do mundo

Antonio Cruz/ABr

De heróis a artistas, levantamento da revista TIME traz 100 personalidades de destaque cultural, político e social no mundo

Compõem a lista das 100 mais
influentes personalidades o ex-
presidente americano Bill Clinton
(na categoria heróis) e a cantora
pop Lady Gaga (artistas). O
presidente Lula, entre os 25
líderes mais influentes, divide
espaço com o secretário do
Partido Comunista Chinês, Bo
Xilai, o primeiro-ministro do
Japão, Yukio Hatoyama, o
presidente do Banco Central
canadense, Mark Carney, e a ex-
candidata republicana à vice-
Presidência dos EUA, Sarah Palin.

Diversidade e poder
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 15.
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