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‘
Acostumado a eleições tranquilas, tucano enfrenta

reviravoltas, reclama de ataques pessoais e quer liderar
a oposição ao PT se perder a disputa presidencial

VALDO CRUZ
DE BRASÍLIA
DANIELA LIMA
DE SÃO PAULO

A conversa já havia termi-
nado.Apóssedespedirdo in-
terlocutor, AécioNeves se di-
rigia ao elevador deumhotel
em São Paulo para um even-
to de campanha. Parou, vol-
toue fezumúltimodesabafo.
“Tiraramtodososmeuses-

queletos do armário. Vamos
ver o que vai acontecer. Foi
uma campanha suja contra
mim. Se euganhar, será con-
tra uma baixaria. Ressurgi
uma vez e, se precisar, posso
ressurgir de novo.”
Acostumado a enfrentar

eleições tranquilas, eleito e
reeleito governador deMinas
em2002 e 2006, depois sena-
dorem2010,Aécio,54,convi-
viacomofantasmadeataques
pessoais haviamuito tempo.
Em 2010, após desistir de

disputa interna do PSDB pa-
ra ser candidato dopartido a
presidente,umamigocomen-
tou: “Aécioprecisa exorcizar
seus fantasmas. Nem saiu
candidato e já foi alvo de to-
da ordem de baixaria”.
Em2014,odesabafodopre-

sidenciável tucano foi feito
um dia depois do debate do
SBT, realizadoem16deoutu-
bro, quando Dilma Rousseff
fezumaperguntasobreoepi-
sódio em que Aécio foi para-
do emblitz e nãoquis se sub-
meter ao teste do bafômetro.
Ao fazer o questionamen-

to, a petista sugeriu que ele
estavaalcoolizadoedrogado.
No debate anterior, na

Band, a candidata do PT já
havia feito insinuações de
que Aécio teria um compor-
tamento agressivo com mu-
lheres.Elasdepoisganhariam
as redes sociais, o programa
detelevisãodeDilmaeosdis-
cursosdoex-presidenteLula.
Atéali,o tucanoaindaapa-

recia na frente da petista nas
pesquisas do Datafolha e do
Ibope, com 51% a 49%.
O sinal amarelo, porém,

começou a acender. Sua ir-
mã, Andrea, estava alarma-
da com o tom dos ataques, o
que levou Aécio a assistir a
um dos vídeos produzidos
contraelenosábado (18),um
dia depois de desabafar que
o PT havia retirado seus es-
queletos do armário.
Numa paródia musical, o

presidenciável do PSDB era
chamadodeplayboy, retrata-
do como um inconsequente
tutelado pela família e asso-
ciado a condutas ilegais.
No mesmo dia, em Belo

Horizonte, onde nasceu em
10 demarço de 1960, foi alvo
de um duro ataque de Lula.
Na mesma linha do vídeo, o
petista disse que Aécio era
“filhinhodepapai” e “agres-

sivo” com asmulheres.
Ali, o tucanopercebeuque

a “lua de mel” que vivia com
oeleitoradodesdeo início do
segundo turno chegava ao
fim,oquesematerializounas
pesquisas.Nasegunda(20),o
DatafolhatraziaDilmanume-
ricamenteàfrente,52%a48%
dos votos válidos.
Adepto de estilo de vida

boêmio, Aécio sempre foi
acusadodenãosacrificar sua
vida pessoal pela política.
Seuscríticos costumamdizer
que, quando governador de
Minas, passava mais tempo
noRio,paraondemudouaos
dezanoscomafamíliadepois
que seupai,AécioCunha, foi
eleito deputado federal.
Aos 21 anos, voltou a Belo

Horizonte, convocado pelo
avô Tancredo Neves a inte-
grar suacampanhaaogover-
no estadual. Virou seu secre-
tárioparticular,participouda
campanha das Diretas Já e o
acompanhounadisputaque
elegeu o avô presidente em
1985 no Colégio Eleitoral.
Tancredomorreu antes de

assumir, Aécio virou diretor
de Loterias da Caixa, pavi-
mentando sua eleição para
deputado federal. Foi eleito
por quatro mandatos conse-
cutivos (1987-2002).

CASAMENTO
FoinoRio,nofinalde2013,

queAéciodecidiu largar avi-
dade solteiro, quemantinha
desdequese separoudamãe
desuaprimeira filha,Gabrie-
la, hoje com 23 anos. Casou-
se com Letícia Weber, com
quemteve,duranteacampa-
nha, os gêmeos Julia e Ber-
nardo,nascidosprematuros.
Para quem era tachado de

adepto de baladas, o casa-
mento vinha em momento
certo.Masnãoevitouataques
pessoais na campanha, com
insinuaçõesdequeeraagres-
sivo commulheres.
Protagonista de uma rea-

ção histórica ao ultrapassar
MarinaSilva (PSB) e chegar à
retafinaldaeleição,Aécioha-
via sido poupado da artilha-
riapetista,quemirousuasba-
terias na ambientalista.
Começouaprimeira sema-

na do segundo turno emba-
lado. À frente nas pesquisas
econquistandoapoiosvitais,
comodoPSB, deMarina eda
família de Eduardo Campos,
o tucano ainda tinha o vento
a favor na segunda semana.
Depoisdaquelesábadoem

que assistiu com a irmã o ví-
deo que virouumviral na in-
ternet, o tucano decidiu rea-
gir.SuamulheresuafilhaGa-
brielagravaramdepoimentos
para o horário eleitoral.
Aécio subiu o tom. Aban-

donou as críticas veladas e
condenou,emsuaspalavras,
“boatos e calúnias” que lhe

atribuem atitudes ilícitas.
O tucano tem dito que a

“verdade vai vencer amenti-
ra e omedo”,masumaeven-
tual vitória vai se configurar
numanovaviradanaeleição.
Seja qual for o resultado,

os aliados são unânimes em
um ponto: ele termina a cor-
rida presidencial mais firme
e obstinado e fará o possível
para comandar pelos próxi-
mosanosogrupopolíticoque
hoje se levantou contra oPT.
“Não esperem um Aécio

tão mineiro. Seja como for,
ele sai forte e vai querer ter-
minaroquecomeçou”, resu-
me um aliado.
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SoBre TANCredo
“Infelizmente,
o destino não
permitiu quemeu
avô [Tancredo
Neves] assumisse
a Presidência da
república, mas sua
obra foi construída.
(...) Hoje, nós temos
outro desafio, que
não émenor do que
aquele: encerrar este
ciclo de governo que
aí está, que perdeu
as condições de
governar o Brasil”

emSão Paulo, em17.out

SoBreo AeroPorTo
de CláudIo,MG
“eu quero responder
olhando nos seus
olhos [de dilma]. A
senhora está sendo
leviana, candidata.
oMinistério Público
Federal atestou a
regularidade dessa
obra [do aeroporto]”

No debate na TV Bandeiran-
tes, em 14.out, ao falar do ae-
roporto feito no terreno de
um tio-avô seu

SoBrequedA
NAS PeSquISAS
“ele [trovadormineiro
Soares da Cunha]
escreveu: ‘Amigos
são, todos eles, como
aves de arribação. Faz
bom tempo, eles vêm.
Fazmau tempo, eles
vão’. diria que alguns
políticos são assim”

em set., quando teve que li-
dar com projeções de aliados
sobre um2º turno sem ele
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