
 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 1 

Marina Silva depois de 2014: de candidata presidencial a líder partidária
1
 

Marcia Amazonas MONTEIRO
2
 

 

Resumo 

 O presente trabalho objetiva discorrer sobre a cobertura jornalística feita pela 

Veja.com (versão online da revista Veja) em relação à atuação política de Marina Silva, 

depois de sua participação como candidata na eleição presidencial de 2014. Fundadora 

do partido Rede Sustentabilidade, que obteve seu registro em 22 de setembro de 

2015, a ex-senadora é um personagem emblemático no que tange a sua capacidade 

de transitar entre os campos político, religioso e midiático. 

 Com base no conceito de “democracia midiática” proposto pelos pesquisadores 

norte-americanos Thomas Meyer e Lew Hinchman – definido por ambos como um 

novo tipo de regime político ou de constituição, com suas próprias regras, restrições, 

recursos, canais de influência e limitações – busca-se compreender de que forma a 

trajetória da ex-candidata presidencial (que conquistou mais de 19 milhões de votos 

nas eleições de 2010 e 2014) passou a ser retratada na versão online da maior revista 

semanal de informações do País desde o período pós-eleitoral. 

 Outro tema abordado nesse estudo é o discurso político, sob o enfoque de 

Patrick Charaudeau, considerado uma das maiores autoridades mundiais em Análise de 

Discurso. Nesse caso, buscaremos observar como a Veja.com vem repercutindo o ethos 

discursivo de Marina Silva, contribuindo para construir sua imagem pública. 

 A partir da pesquisa realizada foi possível observar que o capital político de 

Marina Silva vem enfrentando desde 2014 um sensível desgaste em virtude de seus 

posicionamentos contrário ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, na defesa de 

eleições presidenciais antecipadas e em prol da cassação da chapa presidencial 

Dilma/Temer junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Tais posicionamentos levaram 

inclusive um grupo de dirigentes do Rede Sustentabilidade a desligarem-se do partido. 

Palavras-chaves: Marina Silva; Rede Sustentabilidade; democracia midiática; discurso 

político. 
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Introdução 

 

 Candidata presidencial nas eleições brasileiras de 2010 e 2014, a 

socioambientalista Marina Silva possui uma trajetória política emblemática no que 

tange a sua capacidade de transitar pelos campos político, religioso e midiático como 

uma figura mítica e tantas vezes controvertida em seus posicionamentos. 

 Analfabeta até os 16 anos de idade, a menina de saúde frágil que pretendia 

tornar-se freira entrou para a política após tomar contato com as Comunidades Eclesiais 

de Base e com a Teologia da Libertação. Depois de militar no Partido Revolucionário 

Comunista (PRC), Marina Silva entrou em 1985 no Partido dos Trabalhadores (PT). Foi 

então vereadora, deputada estadual e senadora até ser escolhida pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva para ser a ministra do Meio Ambiente, durante o primeiro mandato 

do petista, que se iniciou em 2003. Por cinco anos a socioambientalista 

permaneceu à frente da pasta, quando passou a enfrentar desgastes que a levaram a 

deixar o Ministério em 2008 e, em 2009, o próprio PT, onde permanecera por mais de 

duas décadas. 

 Ainda em 2009, Marina Silva foi convidada a filiar-se ao Partido Verde (PV), 

pelo qual concorreu na eleição presidencial de 2010 contra a sucessora de Lula, a 

candidata Dilma Rousseff (PT), tendo também por oponente José Serra, do Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB). Marina ficou em terceiro lugar, com mais de 19 

milhões de votos, tendo sido considerada um fenômeno eleitoral. No segundo turno, 

a candidata optou pela neutralidade, não apoiando nenhum dos concorrentes. Poucos 

meses após a eleição, a socioambientalista acabou desligando-se do PV. 

 Em virtude do surpreendente capital político eleitoral conquistado naquela 

eleição, Marina começou a esboçar, a partir de 2011, um projeto político que seria 

chamado de “Movimento por uma Nova Política” e tinha a intenção de discutir 

novas formas de fazer política no século 21. Após um processo de mais de dois 

anos que envolveu coleta de assinaturas, o partido de Marina, já batizado de Rede 

Sustentabilidade, buscou em 2013 seu registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). Entretanto, o mesmo foi negado por número insuficiente de assinaturas válidas 

em cartório. Aproximava-se a eleição presidencial de 2014 e a socioambientalista não 
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estava ligada formalmente a nenhum partido, o que não lhe permitiria participar do 

pleito. 

 Às vésperas da formalização das candidaturas, houve uma aproximação entre 

Marina Silva e Eduardo Campos, então líder do Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

Ambos uniram-se para disputar a eleição presidencial de 2014, com Marina 

filiando-se ao PSB.  A parceria, tida por muitos como inusitada e oportunista, 

provocou enorme impacto no meio político, pois se desenhava uma “terceira via” 

que poderia quebrar uma polarização de décadas entre os partidos PT e PSDB nas 

eleições presidenciais. Marina tornou-se a vice de Eduardo Campos e ambos 

percorriam o Brasil com seu discurso em favor de uma nova forma de fazer política, 

de uma “nova política”. Entretanto, até meados de agosto de 2014, a candidatura não 

avançara. Havia, porém a expectativa de que, com o início do Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE), finalmente Eduardo Campos pudesse tornar-se mais 

conhecido do eleitorado. O sonho viria a transformar-se em pesadelo em 13 de 

agosto de 2014. Em viagem a bordo de um jato Cessna para cumprir agenda de 

campanha no litoral paulista, a aeronave que transportava o candidato caiu 

vertiginosamente e chocou-se contra residências na cidade de Santos (SP), matando 

todos os que estavam a bordo. A comoção nacional estendeu-se por dias, até que 

Marina Silva, incentivada pela família de Eduardo Campos, assumiu a candidatura 

como representante do PSB. 

 As primeiras pesquisas eleitorais davam conta de que Marina Silva estava em 

primeiro lugar na intenção de votos dos eleitores. Iria disputar o pleito contra a 

presidente Dilma Rousseff (candidata à reeleição pelo PT) e Aécio Neves (PSDB). 

Com a evolução da campanha e, sobretudo frente aos duros ataques desencadeados 

pela campanha petista, a candidatura de Marina Silva arrefeceu. Findo o primeiro turno 

mais uma vez a socioambientalista ficou em terceiro lugar, com mais de 19 milhões de 

votos.  O segundo turno seria disputado por Dilma Rousseff e Aécio Neves. 

Abandonando a neutralidade, Marina decidiu apoiar Aécio Neves, atitude que 

contrariou muitos de seus seguidores. Ao final do pleito, a presidente petista Dilma 

Rousseff acabou reeleita. 
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A imprensa, a candidata e as eleições 

 

 Principal publicação semanal de informações do País, a revista Veja e sua 

versão online, Veja.com (pertencentes ao Grupo Abril, um dos mais poderosos grupo 

midiáticos brasileiros), exercem papel relevante pela capacidade de influenciar a 

percepção do público leitor sobre os atores políticos nacionais. 

 Durante a eleição presidencial de 2010, disputada por Marina Silva, Veja 

manteve uma linha editorial favorável na maior parte do tempo à candidatura da 

socioambientalista, atribuindo-lhe inclusive o poder de ditar os rumos da eleição. 

Mesmo quando Marina Silva optou pela neutralidade no segundo turno, ela não foi 

criticada. De acordo com matéria publicada em outubro de 2010, Marina foi 

considerada pela publicação “maior que o PV”. Viera para ficar. 

 

Veja – edição 2186 (13/10/2010) 
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 Já quatro anos depois, na eleição presidencial de 2014, Veja adotou uma linha 

editorial mais ambígua em relação à Marina Silva. Tão logo substituiu Eduardo 

Campos na disputa e possivelmente em virtude da comoção causada pela tragédia, 

Marina entrou forte na disputa como primeira colocada nas pesquisas de intenção de 

voto. Porém, à medida que sua candidatura “desidratava” frente aos ataques dos 

adversários, sobretudo do PT, a publicação tornou-se mais crítica à postura de 

vitimização da candidata e em relação ao seu marketing, considerado “amador”. 

 A edição 2406 (31/12/2014) de Veja, a última do ano, trazia a matéria Marina e 

os estados da matéria, na qual se buscava retratar a trajetória da candidata presidencial 

na eleição. Para ilustrar, utilizava uma imagem de Marina dentro de um carro, em um 

dia chuvoso.  Afirmava que o destino a transformara de vice em titular e que 

Marina, montada em uma catapulta armada com os quase 20 milhões de votos obtidos 

em 2010, lançara-se ao ar, atingindo uma altura surpreendente que a levou a empatar 

com Dilma Rousseff, ao final de agosto. Porém, “atacada pelo bombardeio petista, 

liquefez-se em um mês e, encerrada a eleição, passou ao estado gasoso: desfez-se na 

paisagem”. Conforme o texto, Marina estaria recolhida para recuperar os 3 quilos que 

havia perdido durante a campanha eleitoral, enquanto seus apoiadores seguiam 

coletando as assinaturas que faltavam para colocar a Rede Sustentabilidade em pé. 

Aos que duvidavam, s e u s a p o i a d o r e s afirmavam que Marina voltaria “sólida como 

uma rocha”. A publicação concluía: os próximos meses dirão de que matéria Marina é 

feita. 

Veja – edição 2406 (31/12/2014) 
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Democracia midiática 

 

 Finda a eleição presidencial de 2014 e após Veja ter destacado a atitude de 

“recolhimento” de Marina Silva depois do pleito, a versão online Veja.com retorna 

em janeiro de 2015 com uma matéria
3 

sobre a socioambientalista na qual destaca seu 

“reaparecimento” e sua atitude crítica em relação aos “desmandamentos” de Dilma. 

Faz-se menção a um texto que Marina havia publicado em seu blog, intitulado 

“A distância entre a candidata e a presidente”, no qual a líder afirma que “a 

calúnia envenena, aprofunda as divisões, agrava os conflitos e isso só leva aos 

desastres.” Percebe-se claramente certa ironia por parte de Veja.com ao abordar o 

comportamento politicamente errático de Marina, que aparece e desaparece quando lhe 

convém e por vezes reluta em expor-se nos momentos críticos, quando a imprensa e a 

opinião pública encontram-se ávidas por conhecer seu posicionamento político.  

 É justamente dessa expectativa da imprensa que se trata o conceito de             

“democracia midiática”, proposto pelos pesquisadores Thomas Meyer e Lew 

Hinchman, definido por eles como “um novo tipo de regime político ou de 

constituição, com suas próprias regras, restrições, recursos, canais de influência e 

limitações”. Ambos consideram que a mídia passou a “colonizar” a política e pode até 

substituir a democracia partidária. “Reféns” dessa exposição midiática, os atores 

políticos buscariam adequar-se a essa dinâmica de interação com a mídia de massa, 

visando manter um maior controle sobre sua imagem pública. 

 

“Na democracia midiática os atores do sistema político têm que adaptar suas 

próprias ações e discussões direcionadas à mídia o mais fielmente possível aos 

códigos adotados pela mídia hegemônica, como se estes códigos fossem os únicos 

fatores determinantes para a interpretação dos fatos pelo público e, 

subsequentemente, para o seu comportamento político (MEYER, 2002, p. 14) 

 

 No caso específico de Marina Silva, é possível observar que em sua trajetória 

política a socioambientalista tentou manter uma imagem de “outsider” dentro do campo 

político, talvez como forma de preservar-se e ter a liberdade de tecer críticas a qualquer 

tempo contra o sistema político. Ademais, na condição de evangélica, Marina parece 

                                                 
3 Disponível em http://veja.abril.com.br/politica/marina-reaparece-e-critica-desmandamentos-de-dilma/ 

http://veja.abril.com.br/politica/marina-reaparece-e-critica-desmandamentos-de-dilma/
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fazer questão de preservar a aura de pureza e o comportamento ético esperado de uma 

pessoa religiosa, de fé. E tantas vezes, justamente por essa postura, ela é criticada ou 

rotulada de “fundamentalista”. 

 Fato é que desde que deixou o PT, Marina parecia buscar “um partido para 

chamar de seu”. Permaneceu no Partido Verde por poucos meses para então, em função 

do acordo com Eduardo Campos visando o pleito presidencial de 2014, tornar-se 

“hóspede” no PSB, ao qual se filiou colocando desde o princípio como condição um 

possível desligamento futuro para tocar seu próprio projeto político. 

 De fato, em março de 2015, Veja.com publicou uma nota
4 

noticiando que a 

Rede Sustentabilidade, partido de Marina, oficializara um novo pedido de registro, 

anexando ao processo 56 mil novas assinaturas de apoiadores. 

 Marina voltou a ser tema de matéria
5 

da Veja.com em julho de 2015, intitulada 

“Não se sacrifica o destino de uma nação para ganhar eleição”. O texto trazia um 

posicionamento polêmico da socioambientalista, no qual ela afirmava que não se 

podiam eleger culpados pela corrupção, pois essa questão deveria ser tratada pela 

sociedade. Quando questionada sobre sua posição no tocante ao movimento pró-

impeachment da presidente Dilma Rousseff, ela preferiu não se posicionar. Ao 

demonstrar certa resistência em condenar politicamente até mesmo os adversários, 

Marina Silva parecia estar empenhada em preservar a aura de política séria e ética, que 

não se deixa levar pelas circunstâncias. Mesmo face ao avanço da operação Lava Jato, 

que vinha expondo os escândalos de corrupção no Governo petista, a 

socioambientalista evitou criticá-los, arcando com o ônus político de tal 

posicionamento. De acordo com uma das maiores autoridades em Análise de Discurso, 

Patrick Charaudeau, não há política sem discurso. Mesmo quando não se diz, há uma 

mensagem. 

“As estratégias discursivas empregadas pelos políticos para atrair a simpatia do 

público dependem de vários fatores: de sua identidade social, da maneira como ele 

percebe a opinião pública e do caminho que ele faz para chegar até ela, da 

posição de outros atores políticos, quer sejam parceiros ou adversários, enfim, do 

que ele julgar necessário defender ou atacar: as pessoas, as ideias ou as ações” 

(CHARAUDEAU, 2011, p. 82) 

 

                                                 
4 Disponível em http://veja.abril.com.br/politica/rede-sustentabilidade-oficializa-novo-pedido-de-registro/ 
5 Disponível em http://veja.abril.com.br/politica/marina-silva-nao-se-sacrifica-o-destino-de-uma-nacao-para-ganhar- 

uma-eleição/ 

http://veja.abril.com.br/politica/rede-sustentabilidade-oficializa-novo-pedido-de-registro/
http://veja.abril.com.br/politica/marina-silva-nao-se-sacrifica-o-destino-de-uma-nacao-para-ganhar-uma-eleicao/
http://veja.abril.com.br/politica/marina-silva-nao-se-sacrifica-o-destino-de-uma-nacao-para-ganhar-uma-eleicao/
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 Em nova matéria
6 

publicada em agosto de 2015 por Veja.com, o texto pontua 

que Marina sumira e mantinha distância dos movimentos pró-impeachment de Dilma. 

Tampouco participava da vida partidária do PSB, sigla que a hospedou para disputar as 

eleições. A matéria trazia ainda a opinião de pessoas próximas. “Marina diz que não 

tem que ficar se metendo nesse debate miúdo, mas não há debate miúdo. Estamos em 

uma crise sem parâmetros”, avaliava Beto Albuquerque, que fora seu vice na chapa 

presidencial, em 2014. Já o parlamentar Miro Teixeira argumentava que “Marina tem 

uma postura sóbria e não busca o espetáculo”. Por fim, Pedro Ivo, coordenador da 

Rede Sustentabilidade, afirmou: “Optamos por estar fora do sistema. Na política 

tradicional a Marina não estará. Temos ônus e bônus por isso”. A fala do coordenador 

do novo partido de Marina Silva apenas confirmava a intencionalidade dos adeptos da 

“nova política”: a de buscar manter-se a salvo do sistema político atual.  Um mês 

depois, em setembro, o partido Rede Sustentabilidade viria a ser finalmente oficializado 

junto ao TSE. 

 

Líder partidária 

 

 Em janeiro de 2016, já na condição de líder partidária do Rede 

Sustentabilidade, Marina Silva ressurgiu em matéria
77 

na qual defendia a cassação da 

chapa Dilma/Temer pelo TSE, por possível uso de recursos financeiros oriundos de 

corrupção. Mencionava-se no texto que, conforme pesquisa realizada pelo instituto 

Datafolha em novembro de 2015, Marina e Aécio apareciam empatados no segundo 

turno da eleição presidencial de 2018, ambos à frente de Lula. 

 Em outro texto
8 

Marina afirmava que o governo Temer (caso acontecesse o 

impeachment de Dilma Rousseff) iria paralisar a operação Lava Jato. “PT e PMDB são 

faces da mesma moeda e têm responsabilidade diante dos sucessivos escândalos de 

corrupção que afetam o País”. 

                                                 
6 Disponível em http://veja.abril.com.br/brasil/para-onde-vai-marina/ 
7 Disponível em http://veja.abril.com.br/politica/marina-silva-defende-cassacao-de-dilma-e-temer-pelo-tse/ 
8 Disponível em http://veja.abril.com.br/politica/marina-silva-diz-que-eventual-governo-temer-pode-paralisar-lava- 

jato/ 

http://veja.abril.com.br/brasil/para-onde-vai-marina/
http://veja.abril.com.br/politica/marina-silva-defende-cassacao-de-dilma-e-temer-pelo-tse/
http://veja.abril.com.br/politica/marina-silva-diz-que-eventual-governo-temer-pode-paralisar-lava-jato/
http://veja.abril.com.br/politica/marina-silva-diz-que-eventual-governo-temer-pode-paralisar-lava-jato/
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 Dois meses depois, a líder reiterava em nova matéria
9 

que o impeachment da 

presidente não resolveria a crise porque o PMDB iria assumir. O texto lembrava ainda 

que Marina Silva seria a principal beneficiada com a convocação de novas eleições. 

Questionada sobre a atitude da presidente Dilma de tentar nomear Lula para o 

Ministério da Casa Civil (o que poderia conferir a ele foro privilegiado, protegendo-o 

das acusações de envolvimento com corrupção) a socioambientalista argumentou que 

pensava que se estava criando a figura de um primeiro ministro em um regime 

presidencialista, mas que depois entendeu que a iniciativa seria um “combustível” para 

o aprofundamento da crise. A afirmação causou estranheza, já que a manobra petista 

parecia clara e levou à indignação da população, mas não parecia incomodar Marina 

Silva. Em abril, Veja.com publica nota na qual menciona que a Rede Sustentabilidade 

lançara uma campanha por novas eleições com o mote: “Nem Dilma, nem Temer. 

Nova eleição é a solução”. 

 Percebe-se claramente nas sucessivas matérias que a agora líder partidária 

Marina Silva passou a adotar um posicionamento mais ofensivo no campo político: era 

contrária ao impeachment da presidente Dilma Rousseff (defendido nas ruas pela 

maioria da população), porém favorável à antecipação das eleições presidenciais. 

 Já em junho de 2016 Veja.com trouxe matéria
10 

com denúncia sobre um 

eventual uso de caixa 2 pela campanha presidencial de Marina Silva em 2010, em 

2010. Em delação premiada à Justiça, o ex-presidente da construtora OAS, Léo 

Pinheiro, relatou que Guilherme Leal e Alfredo Sirkis, representantes de Marina na 

ocasião, teriam pedido contribuição para o caixa 2 da campanha. 

 Ainda em junho, matéria
11 

de Veja.com trazia uma nova pesquisa de intenção 

de votos mencionando que a sucessão presidencial para 2018 já não tinha favoritos. 

Marina teria apenas 10% das intenções de voto e o menor índice de rejeição (57,5%). 

 Outro texto publicado em julho de 2016 trazia a informação de que 

Marina Silva estaria preocupada com o fato de a Rede Sustentabilidade ser 

conhecida como uma sublegenda do PT, já que dois parlamentares do seu partido (os 

                                                 
9 Disponível em http://veja.abril.com.br/politica/impeachment-nao-resolve-a-crise-porque-o-pmdb-assume-diz- 

marina-silva/ 
10 Disponível em http://veja.abril.com.br/politica/representantes-de-marina-silva-pediram-caixa-dois-a-oas-diz-leo- 

pinheiro/ 
11 Disponível em http://veja.abril.com.br/politica/sucessao-presidencial-nao-tem-favoritos-diz-pesquisa/ 

http://veja.abril.com.br/politica/impeachment-nao-resolve-a-crise-porque-o-pmdb-assume-diz-marina-silva/
http://veja.abril.com.br/politica/impeachment-nao-resolve-a-crise-porque-o-pmdb-assume-diz-marina-silva/
http://veja.abril.com.br/politica/representantes-de-marina-silva-pediram-caixa-dois-a-oas-diz-leo-pinheiro/
http://veja.abril.com.br/politica/representantes-de-marina-silva-pediram-caixa-dois-a-oas-diz-leo-pinheiro/
http://veja.abril.com.br/politica/sucessao-presidencial-nao-tem-favoritos-diz-pesquisa/
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ex-petistas Alessandro Molon e Randolfe Rodrigues) haviam votado contra o 

impeachment da presidente Dilma Rousseff (impeachment que acabou acontecendo, 

levando ao poder o vice- presidente Michel Temer, do PMDB). 

 No mesmo mês, outra matéria
12 

com Luiza Erundina (que fora coordenadora da 

campanha presidencial de Marina Silva no PSB), trazia suas impressões sobre a 

convivência com a socioambientalista.  “Marina tem restrições ligadas a 

comportamento e moral. Ela é uma fundamentalista que tem enorme dificuldade em 

saber se sintonizar com o que é de fato novo”, teria dito Erundina. 

 Já em outubro, em sua estreia nas eleições municipais de 2016, o Rede 

Sustentabilidade conseguiu eleger 5 prefeitos, 13 vices prefeitos e disputar o segundo 

turno em 7 cidades, conforme noticiado no site do partido
13

.  O fato positivo foi 

ofuscado pela primeira crise enfrentada pela legenda, na qual sete dirigentes decidiram 

desligar-se do Rede Sustentabilidade em virtude do apoio de última hora dado ao 

impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na matéria
14 

os ex-dirigentes também 

criticaram a aliança com o PMDB, em lugar de um eventual apoio ao PSOL, do campo 

da esquerda. 

 

Considerações finais 

 

 Desde 2010, quando se apresentou como candidata presidencial, Marina Silva 

vinha conquistando um capital simbólico considerável, confirmando-se como 

importante personagem político na cena nacional.  Embora não tenha permanecido por 

muito tempo no PV e no PSB, sua trajetória despertava admiração pelas características 

heroicas de superação, resistência, coerência e ética. 

 Com base no conceito de “democracia midiática”, pode-se afirmar que Marina 

Silva parecia estar acima dos partidos por onde passou. Conseguira preservar seu “selo 

de autenticidade”, embora por vezes a imprensa adotasse um tom irônico em relação 

aos seus maneirismos, seus trajes étnicos e seu “marinês”. 

                                                 
12 Disponível em http://veja.abril.com.br/politica/erundina-ataca-pt-marina-e-o-amigo-temer/ 
13 Disponível em https://redesustentabilidade.org.br/2016/10/03/rede-elege-5-prefeitos-14-vices-e-disputa-2o-turno- 

em-7-cidades-do-pais/ 
14 Disponível em http://veja.abril.com.br/politica/lideres-da-rede-anunciam-desfiliacao-e-criticam-marina/ 

http://veja.abril.com.br/politica/erundina-ataca-pt-marina-e-o-amigo-temer/
https://redesustentabilidade.org.br/2016/10/03/rede-elege-5-prefeitos-14-vices-e-disputa-2o-turno-em-7-cidades-do-pais/
https://redesustentabilidade.org.br/2016/10/03/rede-elege-5-prefeitos-14-vices-e-disputa-2o-turno-em-7-cidades-do-pais/
http://veja.abril.com.br/politica/lideres-da-rede-anunciam-desfiliacao-e-criticam-marina/
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 Entretanto, a partir do momento em que Marina Silva torna-se de fato uma 

líder partidária, a socioambientalista passa a ser mais fortemente cobrada pela imprensa 

em seus posicionamentos. Ao mesmo tempo, o Rede Sustentabilidade vive sua primeira 

crise, com o desligamento de sete dirigentes. A capacidade de liderança de Marina foi 

questionada e somente o tempo dirá se ela será capaz de preservar sua reputação, 

capital político e conduzir o Rede Sustentabilidade em seu propósito, para que não 

venha a tornar-se mais um partido que perdeu seu rumo. 
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