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Se vencer a eleição, Dilma
Rousseff deverá começar o
novo mandato na prática já
nodia seguinte, tamanha é a
listadeproblemasa resolver.
Umavitóriaévistaporseus

assessoresmaispróximosco-
mo a senha para o aprofun-
damento das convicções de
Dilma. Um deles brinca com
a letra do clássico “MyWay”
(“Eu fiz do meu jeito”, como
cantouFrankSinatra,quepo-
pularizou a canção). “Ela
acha que, se ganhar, foi por-
que fezdo jeitodelaacampa-
nhaevai conduzir o segundo
mandato assim também.”
A questão é que essa pro-

vável atitude não é compar-
tilhadanempeloPT, seupar-
tido.Atéoseupadrinho,Luiz
Inácio Lula da Silva, espera
um contraponto mais políti-
co aoque considera o fracas-
so domodelo de “gestão téc-
nica” no primeiro mandato.
Há outras demandas. O

mercado financeiro e o em-
presariado foram alienados
porDilmanosquatroanos.A
expectativa de aliados é que
ela acene caso reeleita.
O primeiromovimento es-

perado é o anúncio do novo
ministro da Fazenda, já que
o atual, Guido Mantega, foi
anunciado como carta fora
do baralho por Dilma justa-
mente para tentar acalmar o
empresariado, que ora mi-
grou para Marina Silva, ora
para Aécio Neves.
Mas issonãodeverábastar

para restabelecer expectati-
vas positivas. Auxiliares
apostam, e defendem, uma
sinalizaçãodeajustedascon-
tas públicas antes de 2015.
Sobre nomes para o co-

mando da equipe econômi-
ca, interlocutores presiden-
ciais brincamhaver somente
duas hipóteses: ou só Dilma
sabe, ou nem ela.
Durante o atual mandato,

Lula chegouadefender a de-
missão de Mantega e Arno
Augustin (secretário do Te-
souro), principais alvos das
queixas domercado.
MasDilma ignorouoante-

cessor e manteve a dupla.
Apenas na campanha sinali-
zouasaídadeMantega,num
inédito “aviso prévio”.
Segundo interlocutores,

Dilma gostaria de surpreen-
dernumsegundomandatoe,

sepossível,encontraralguém
próximo domercado.
Uma das prioridades será

restabelecer canal de comu-
nicação com setores da eco-
nomia, já que a falta de diá-
logoéconstantenaavaliação
de problemas da gestão.
Oprincipalproblemapolí-

tico é a gestão da imagemdo
governo, desgastada no es-
cândalo da Petrobras.
Além disso, o avanço das

investigaçõesdecorrentesda
Operação Lava Jato ameaça
uma crise institucional para
Planalto, PT e partidos alia-
dos, a serem confirmadas os
dados iniciais das delações
premiadas do ex-diretor da
estatalPauloRobertoCosta e
do doleiro Alberto Youssef.
Dilma também planeja re-

lação mais dura com a base
aliada.Paratanto,deveráam-
pliar o chamado “núcleo du-
ro” de sua administração.
Já há lugares cativos para

Aloizio Mercadante (hoje na
Casa Civil), Miguel Rossetto
(DesenvolvimentoAgrário) e
Jaques Wagner, atualmente
governadordaBahia.Desses,
apenas o último tem trânsito
irrestrito com Lula.
Oex-presidente,aliás,éca-

pítuloseparadonaagendade
Dilma. Se eleita, ela terá de
definir o tipo de relação que
terá com o antecessor.
Eles já foram mais próxi-

mos. Segundo assessores,
Dilma avalia ter acertado ao
fazer as coisas à suamaneira
nogovernoedásinaisdeque
pretende reeditar essamatriz
nos próximos quatro anos.
O modelo tende à tensão,

porque o grupo paulista do
PT,queorbitaemtornodoex-
presidente, foi derrotado no
primeiro turno. Seucandida-
toaogovernodeSãoPaulo fi-
cou em terceiro lugar, a vota-
ção petista foi fraca no Esta-
do e nomes de destaque no
Legislativo não se elegeram.
Mais: Lula está disposto a

defender suas ideiaspublica-
mente (atéagora, fez issonos
bastidores), mesmo que elas
desagradem a presidente.
Uma delas é o projeto que

prevê controle da mídia. A
candidata admitiu elaborar
propostaderegulaçãoeconô-
mica dos meios de comuni-
cação, mas não deu datas
nemdetalhes.Apenas sinali-
zou não concordar inteira-
mente comaversãodefendi-
da pelo PT, que para críticos
flerta com a censura.

Petista teráde reatar
commercadoeconter
crisenaPetrobras
Relação da presidente comLula e o PT pode ser
tensa emassuntos como a regulação damídia

como ELA irá govErnAr

Novoministro
da Fazenda

Dilma avisou em
setembro que

Guido Mantega
não continuará

no governo
e busca um

empresário ou
um executivo

com inserção no
mercado para

seu lugar

Compromisso com
superavit primário

Dilma tem sido
aconselhada a
fazer logo um

gesto para
recuperar

credibiidade na
área fiscal, onde
os resultados do
governo são os

piores desde 1998

Reforma
política
Uma das

primeiras medidas
de um eventual

segundomandato de
Dilma seria a de

tornar crime
a prática de

caixa
dois nas
eleições

3mEDiDAS

3miniStroS

2008
Confronto
Tem divergências com a
ministra doMeio Ambiente,
Marina Silva, na liberação de
licenças ambientais para
obras de infraestrutura.
Em 2009, anuncia ter câncer
linfático, e a doença é tratada

1993
energia
Torna-se
secretaria de
Energia, Minas e
Comunicação do
Rio Grande do Sul,
no governo Alceu
Collares. Em 1999,
no governo Olívio
Dutra, assume
novamente a
secretaria

2000
rompimento
Separa-se
de Carlos
Araújo e,
no ano
seguinte, deixa
o PDT e
filia-se ao PT

2003
esplanada
No governo Lula, assume oMinistério
deMinas e Energia. Em 2005,
passa a chefiar a Casa Civil da
Presidência com a saída de José Dirceu
da pasta devido aomensalão. Torna-se
coordenadora do PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento)

2013
Junho
Protestos se
espalham pelas
ruas do país, com
ampla agenda de
reivindicações.
Aprovação do
governo federal
cai de 57%para
30%em20 dias
(segundopesquisa
do Instituto
Datafolha)

2014
reeleição
Dilma decide
concorrer a um
segundomandato,
afastando rumores
do “Volta, Lula”.
Emmarço, Polícia
Federal deflagra
a Operação
Lava Jato, que
investiga esquema
de lavagem de
dinheiro que teria
desviado recursos
da Petrobras para
partidos políticos
que apoiam o
governo petista
no Congresso

2010
Planalto
Escolhida por Lula
para sucedê-lo,
vence a eleição,
tornando-se a
primeiramulher
a presidir a
República no
Brasil. Nos
primeirosmeses
de governo,
demite seis
ministros
envolvidos em
denúncias de
irregularidades
no cargo

1970
Prisão
Em janeiro, é presa em São
Paulo e fica detida na Oban
(Operação Bandeirante) por
cerca de 45 dias, onde é
torturada. Condenada a 6 anos
e 1mês de prisão, Dilma tem
seus direitos políticos cassados

1972
Liberdade
Consegue redução
da pena e é
libertada.
Muda-se depois
para Porto Alegre,
onde Carlos Araújo
encontra-se preso

1976
Filha
Emmarço, nasce sua
única filha, Paula, do
casamento comCarlos.
Em 1977, conclui o
curso de economia na
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul

1969
Clandestinidade
Vive clandestina-
mente. Conhece o
advogado e
militante de
esquerda Carlos
Araújo, que será seu
segundomarido

1964
Golpe
Integra grupos de combate à
ditaduramilitar como o Colina e
a VAR-Palmares (Vanguarda
Armada Revolucionária Palmares).
Em 1967, casa-se com omilitante de
esquerda Cláudio Galeno, de quem
se separa dois anos depois

1979
anistia
Faz campanha
pela Anistia.
Ajuda a fundar o
PDT no Rio Grande
do Sul. Seu
marido é também
ligado ao partido

1986
secretaria
Torna-se
secretária da
Fazenda do então
prefeito de Porto
Alegre, Alceu
Collares (PDT)

1989
Brizola
Na primeira
eleição presiden-
cial direta após
a ditadura, faz
campanha para
Leonel Brizola
(PDT). No segundo
turno, apoia Luiz
Inácio Lula da
Silva (PT)

2
Miguel
Rossetto
Ministro licenciado
do Desenvolvimento
Agrário, é um dos
coordenadores
da campanha de
Dilma, atuando na
articulação política

1
Aloizio
Mercadante
É o atual chefe da
Casa Civil (antes
esteve à frente das
pastas da Educação
e da Ciência e
Tecnologia) e um
dos conselheiros
mais próximos da
presidente

3
JaquesWagner
O governador da
Bahia, que ajudou a
eleger seu sucessor
no Estado no
primeiro turno, ttem
lugar garantido no
próximo governo se
Dilma for reeleita


