Dilma diz que fez mais do que
Marina
no
combate
ao
desmatamento
Presidente participou de conferência sobre mudanças climáticas
na ONU.
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Organização das Nações Unidas (ONU) que discutiu mudanças
climáticas no planeta, a presidente Dilma Rousseff afirmou em
Nova York (EUA) nesta terça-feira (23) que, “sem dúvida”, fez
mais no combate ao desmatamento da Amazôniaa do que a
candidata do PSB à Presidência e ex-ministra do Meio Ambiente,
Marina Silva.
“Se formos olhar em números absolutos, sem dúvida que sim [fiz
mais do que Marina no combate ao desmatamento]. Agora, ela
estava numa trajetória e eu estou em outra”, disse a
presidente após ser questionada por jornalista se achava que
fez mais do que a candidata do PSB, que chefiou a pasta do
Meio Ambiente entre 2003 e 2008, no governo do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
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contribuição dela, mas o que eu acho interessantíssimo é que
os dados dela não foram excepcionais. Ela estava também
combatendo, ela estava na labuta. Os nossos [números], eu
quero dizer, em termos internacionais, são excepcionais”,
afirmou Dilma.
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Dilma Rousseff, presidente da
República e candidata à reeleição
Questionada sobre se é possível “separar” política ambiental
do governo Lula em partes com e sem Marina Silva, Dilma disse
que não, mas afirmou que durante a gestão da candidata do PSB
à frente da pasta do Meio Ambiente houve “altos e baixos”.
Ataque na Síria
Ao ser indagada por jornalistas sobre a operação feita pelos
Estados Unidos contra o grupo Estado Islâmico na Síria, que
resultou na morte de 70 pessoas, Dilma disse lamentar
“enormemente” o fato e afirmou que, durante a abertura da
Assembleia Geral, nesta quarta (24), deixará “muito claro” a
posição do Brasil sobre o assunto.
Dilma condenou ainda o que chamou de “paralisia” do conselho
de segurança da ONU sobre os conflitos. A presidente disse que
o Brasil é contra todas as agressões que envolvem o caso.
“Nós repudiamos sempre o morticínio e a agressão dos dois
lados, e não acreditamos que seja eficaz. O Brasil é contra
todas as agressões. Acha, inclusive, que o conselho da ONU tem
que ter mais representatividade para impedir essa paralisia do
conselho [de segurança] diante do aumento dos conflitos em
todas as regiões do mundo”, destacou.
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Fundo Soberano
Um dia após o governo informar que projeta resgatar R$ 3,5
bilhões do chamado Fundo Soberano – uma reserva financeira que
serve como uma espécie de “colchão” –, a candidata do PSB à
Presidência, Marina Silva, afirmou que o uso da poupança do
país demonstra que a atual gestão federal está “comprometendo”
a estabilidade econômica brasileira.

Questionada sobre a declaração de Marina, Dilma afirmou
considerar “estarrecedor” questionamento sobre o uso do fundo
e disse que os recursos devem ser utilizados em período de
“vacas magras”.
“É estarrecedor que questionem a utilização do fundo soberano
agora. […] O governo teve uma política muito séria e
sistemática de guardar para usar no futuro. Agora é a hora de
usar. Eu estranho muito essa forma de tratar o fundo. Ele foi
feito pra isso e, aliás, foi feito nos nossos governos”,
concluiu a presidente.
Do G1, em Brasília
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A
presidente Dilma Rousseff durante discurso na Cúpula do Clima
da Organização das Nações Unidas, nesta terça-feira (23)
(Foto: Mike Segar/Reuters)
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