O melhor amigo do homem
Lula e Marisa Letícia têm a companhia de uma nova cadela da raça fox
terrier
O jornal Correio Braziliense de hoje traz matéria contanto que o presidente Lula e a
primeira-dama Marisa Letícia têm a companhia de uma nova cadela da raça fox
terrier. Depois da morte no ano passado de Michelle, a cachorra que costumava
andar em carros oficiais da Presidência, o casal presidencial resolveu criar uma
outra cadela da mesma raça e que recebeu o mesmo nome da anterior.
Michele e o funcionário
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeiradama, Marisa Letícia, têm a companhia de uma nova
cadela da raça fox terrier. Depois da morte no ano
passado de Michelle, a cachorra que costumava ser
transportada em carros oficiais da Presidência, o casal
resolveu criar uma outra cadela da mesma raça e que
recebeu o mesmo nome da anterior. A nova Michelle, no
entanto, é chamada pelo apelido de Mel. Ontem pela
manhã, enquanto o presidente Lula gravava uma
entrevista para a rádio Capital AM no Palácio da
Alvorada, fotógrafos e cinegrafistas puderam registrar o
momento em que Mel era levada para passear nos
jardins da residência oficial, perto da piscina. Um
funcionário com uniforme da Presidência e boné com a
marca do Banco do Brasil e o nome de Lula foi o
encarregado de levar Mel para passear pelos jardins do
Alvorada. A primeira Michele morreu aos 14 anos e foi
enterrada no jardim da residência da Granja do Torto.
Além de Michelle, o casal Lula e Marisa têm um cão da raça labrador chamado
Galego. O cão foi um presente do ex-ministro de Relações Institucionais Jaques
Wagner. O nome do labrador, escolhido pelo presidente Lula, foi uma brincadeira
com o apelido do ex-ministro, que também é chamado pelo presidente de galego,
devido à cor clara dos cabelos.
__________________
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quarta-feira, 13 de outubro de 2010
18:07 \ Brasil

Baixa no canil lulista
Morreu na segunda-feira a cadela Pituka, a Fox-terrier de Luís Cláudio Lula da Silva,
filho de Lula. Em 2004, fotos em que Lulinha, a cadela dele e outros familiares de Lula
a bordo do avião presidencial foram publicadas na internet.
É a segunda baixa canina desde que Lula chegou ao Planalto. Em 2005, morreu outra
fox-terrier, Michelle, bicho de estimação do presidente e de Marisa Letícia. Comentou
Luiz Cláudio, o outro filho de Lula, no seu Twitter sobre a perda da sua cadela:
– Dedicada uma cachorra (sic) melhor do mundo! Vai Pituka paz in (sic)!
Por Lauro Jardim
Tags: Fábio Luís Lula da Silva, Lula, Marisa Letícia
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/tag/fabio-luis-lula-da-silva/

São Paulo, sexta-feira, 21 de março de 2003

Senador quer explicação da Presidência sobre uso de carro oficial para
transportar cachorra

Cadela de Lula é tema de debate na Câmara
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
A cadela Michelle, a fox terrier do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama
Marisa, foi tema ontem de debate na Câmara dos Deputados, onde foi usada como fator de
medição da conduta ética de um governo.
A cachorra foi citada no plenário devido ao fato de ter sido levada anteontem em um carro de
uso exclusivo da Presidência para a Granja do Torto, onde ocorria uma reunião ministerial.
No Senado o fato também repercutiu. O senador Antero Paes de Barros (PSDB-MS) vai
encaminhar requerimento de explicações à Presidência da República sobre o uso de um
veículo oficial para o transporte da cadela.
Na Câmara, Alberto Goldman (SP), um dos vice-líderes do PSDB, aproveitou um aparte ao
discurso de Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO), que falava sobre suposta "paralisia" do governo,
para emendar que o transporte da cadela em carro oficial revelaria "pequenos e simples atos
de conduta e de caráter".
"Nunca soube que o cachorrinho da dona Ruth Cardoso [ex-primeira-dama] viajasse de carro
oficial. Hoje tomei conhecimento de que a cachorra Michele, da dona Marisa, viaja de carro
oficial. Trata-se de questão de conduta. (...) A conduta é algo importante, principalmente em se
tratando do presidente da República", afirmou.
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Momentos depois, o deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP) pediu a palavra para defender o
governo. Afirmou que é inconcebível comparar ética e caráter com um "cachorrinho",
acrescentando que a "perda da soberania" que, segundo ele, ocorreu no governo passado, é
um fator de melhor medida do caráter de uma administração.
Leréia retomou a palavra: "Sobre a cachorrinha Michele, há muita semelhança com presidentes
americanos. O ex-presidente [Bill] Clinton tinha um cachorrinho de estimação e [George W.]
Bush também tem, mas quero sair desse assunto", disse -e continuou a atacar o governo, mas
com outros argumentos.
Paes de Barros justificou seu pedido de explicações dizendo ser "um abuso sem igual". "Quero
saber quanto custou", disse, lembrando que Lula corre o risco de ser comparado ao ex-ministro
do Trabalho Antônio Rogério Magri (governo Collor), que usou um carro oficial para mandar
sua cadela ao veterinário.
E Barros alfinetou: "Se fosse o presidente Fernando Henrique Cardoso, os petistas fariam uma
cachorrada para chamar a atenção". A assessoria da Presidência não comentou o assunto.

http://intocaveis.com.br/Intocaveis/CadelaDeLula.htm

19/04/2010 - 09h25

Painel da Folha: Sem o
cachorro Nego, Erenice Guerra
se muda para residência oficial
da Casa Civil
PUBLICIDADE

colaboração para a Folha

Ao se mudar para a residência oficial do chefe da
Casa Civil, a ministra Erenice Guerra não herdará o
cachorro Nego, morador da casa, informa o "Painel" da
Folha, editado por Renata Lo Prete (íntegra somente
para assinantes do jornal e do UOL).
Nego foi deixado por José Dirceu na casa quando Dilma
Rousseff assumiu a pasta. Fora do ministério desde o início

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

do mês para concorrer à Presidência da República, Dilma
levou com ela o melhor amigo.
Quem pergunta a Erenice se a vida mudou com a promoção
de secretária-executiva a ministra de Estado, a nova
ministra responde: "Minha agenda continua tão cheia
quanto antes".
Nova residência
Dilma agora mora na casa alugada pelo PT que servirá
como residência da pré-candidata do partido durante o
período de campanha eleitoral. O partido vai pagar cerca de
R$ 12 mil mensais pelo aluguel da casa, que será mantida
pela legenda ao longo do período de campanha.
A casa ocupada por Dilma é térrea, tem três quartos e não
fica de frente para o lago. Segundo interlocutores do
partido, a petista não fez grandes exigências. Recomendou
cuidado com os livros e pediu apenas boas instalações para
seu cachorro da raça labrador. Ao lado de Nego, a exministra mantém uma rotina de caminhadas matinais.
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u722778.shtml
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Presidente Lula possui uma Linda Cane Corso

Publicada em 18/09/2007 | Lida

3572 vezes

Quem tem ou já teve um cachorro sabe que a cadela fox terrier Michele, que hoje
repousa em sepultura na Granja do Torto, jamais será substituída no coração de seus
donos, o presidente Lula e a primeira-dama Marisa.

Um novo bichinho, porém, está chegando ao lar presidencial: a cadelinha Estrela, de
oito meses, um presente do cabeleireiro Wanderley Nunes para o casal. Ela foi batizada
com o nome por causa da marca que tem no peito. Estrela é da raça cane corso. Os pais
dela são italianos. Quando crescer, ela ficará do tamanho de um doberman.
Estrela chegou à família no fim de 2006. Passou o Natal com Lula, em São Bernardo.
Pouco depois, foi internada na Acãodemia, do treinador Gilberto Miranda. "É um
cachorro para ninguém chegar perto do presidente. Ela foi treinada para morder os
cansadinhos", brinca Wanderley, referindo-se ao movimento "Cansei".
Quando eu fui buscá-la, o presidente Lula ficou preocupado. Ele queria saber se o
treinamento era feito com carinho e com jeito", diz Gilberto Miranda. Por quatro meses,
Estrela recebeu adestramento para "sociabilidade e obediência", e agora está pronta para
viver com os novos donos. "Ela é uma cadela bonita, ativa e inteligente", afirma
Miranda. Os cães da raça são de guarda, sempre alertas para proteger os donos e as
propriedades em que vivem. O treinador conta que a raça cane corso foi trazida pelo
apresentador Faustão ao Brasil, há cerca de 15 anos. Têm que se alimentar com ração de
primeira linha e tomar banho a cada 15 dias.
Com a chegada de Estrela a Brasília, será possível fazer uma espécie de "reunião de
governo" dos cães. A ministra Dilma Rousseff, por exemplo, mora com Nego, o cão
labrador que já foi de José Dirceu e que ela "herdou" quando o ex-ministro deixou
Brasília.
Artigo publicado na Folha 27/ 08/07 por Mônica Bergamo
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