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Reforma
administrativa

Eventual governo
Aécio prevê
a redução do
número de
ministérios

(hoje são 39) e a
criação de pastas
novas como a de

Infraestrutura

Reforma
tributária
Aécio disse
que enviará

ao Congresso
Nacional, em sua
primeira semana
de governo, um

projeto para
simplificar a
cobrança de

impostos

Reforma política
Uma das

propostas em
discussão é a do
fim da reeleição

presidencial
(medida

havia sido
aprovada

no governo
FHC)
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IGOR GIELOW
DIRETORDA SUCURSAL BRASÍLIA
vaLdO cRuz
DE BRASÍLIA

Se vencer a eleição presi-
dencial, Aécio Neves (PSDB)
vai buscar um “grande cho-
que na largada”, causando
impacto comaapresentação
de sua equipe e de planos.
Motivo: em umpaís dividido
nasurnas, terádeconquistar
de saída apoio popular.
“Vou dar um grande cho-

que logona largada, tenhode
fazer uma coisa diferente do
tradicional. Tenhodeganhar
rapidamente o apoio de 70%
dapopulação, não tenhoou-
trocaminho”,comentouose-
nadormineirocominterlocu-
tores na segunda semana do
segundo turno, quando ain-
daapareciaà frentedeDilma
Rousseff nas pesquisas.
Em seu roteiro está a no-

meaçãodeumaequipedego-
verno sem seguir a lógica de
cotaspartidárias, oquepare-
ce quase inexequível já que
precisará do apoio congres-
sual do PMDB. “Terei os me-
lhores nomes, inquestioná-
veis, na minha equipe”, dis-
se a interlocutores.
Pelomenos três estão pra-

ticamente definidos. O pri-
meiro é Arminio Fraga, já
anunciadoministrodaFazen-
da e nome forte da equipe.
Outro integrante certo do

timeéAntonioAnastasia,an-
tigo braço direito de Aécio,
seu sucessor no governo de
Minas e senador eleito pelo
PSDB.Anastasia irá, emcaso
de vitória, para a Casa Civil.
Por fim, haveria a volta de

Tasso Jereissati ao centro do
poder. Após um período
“aposentado”, ele se candi-
datou a pedido de Aécio ao
Senado pelo PSDB-CE e foi
eleito. Sua função provavel-
menteseráadeocuparapas-
ta da Articulação Política,
com a missão de negociar
comumCongresso comforte
presença da oposição e alta-
mente fragmentado.
Naúltimasemanaantesdo

pleito, com a subida de Dil-
ma nas pesquisas de inten-
çãodevoto, aordemnaequi-
pe foi evitar conversas sobre
um eventual governo.
Mas vários nomes são es-

peculados.Economistas liga-
dos ao PSDB, comoMansue-
to Almeida e Elena Landau,
e o especialista em energia
AdrianoPires,sãocitadospor

pessoaspróximasdo tucano.
RubensBarbosa,embaixa-

dor que formulou propostas
de política externa para Aé-
cio, pode ir para a Defesa.
O Itamaraty, visto entredi-

plomatas como seu destino
natural, poderá ficar com al-
gumnomedemaiordensida-
depolítica—já foramespecu-
lados o senador eleito José
Serra (PSDB-SP) e a ex-can-
didata Marina Silva (PSB).
Deve haver também novi-

dades estruturais, como a
provávelpastada Infraestru-
tura e um superministério
que agregaria Transportes,
Minas e Energia, Cidades,
Aviação Civil e Portos.
A ideiadeum“choque” se

estende às estatais, foco de
escândalos nos governos do
PT, desembocando no atual
casodaPetrobras. “Voucolo-
carnaPetrobrasosmelhores
quadros, vai causar uma
grande e positiva surpresa”,
disse Aécio a um conhecido.
Oescândalonapetroleira,

aliás, temopotencialdecriar
umclimade“CPIpermanen-
te” em2015. Issopodeajudar
umeventual governoAécioa
avançarsuaagenda,umavez
queaoposiçãoestaráocupa-
dadefendendo-se,oudificul-
tar as coisas,paralisandopo-
liticamente o país.
O senador mineiro acredi-

ta que terá força política pa-
ra implementarseuplano.Na
sua avaliação, como chegou
a ser dado como acabado na
disputa, chegaria ao Planal-
to “semcompromissos”e“li-
vre”paradarsua linhaàfren-
te da Presidência.
Neto de Tancredo Neves,

Aécio diz reconhecer que te-
rá desafios pela frente dian-
te do quadro econômico ne-
gativo, com inflação alta,
crescimento perto de zero e
vários indicadores sombrios.
Se eleito, terá um 2015 di-

ficílimo,masacreditaqueseu
principal ponto de venda na
campanha—a“previsibilida-
de” institucional representa-
daporArminio—poderá res-
taurar a confiança domerca-
do e trazer de volta investi-
mentos produtivos.
Aécio temdito queprecisa

fazer um excelente governo,
sob pena de abrir caminho
para a volta do PT, talvez até
comoex-presidenteLuiz Iná-
cioLuladaSilva comocandi-
dato, ou para o surgimento
de algum novo ator político
em 2018.

2001
congresso
Deputado
Federal por
quatromandatos
consecutivos, é
eleito presidente
da Câmara. Ocupa
interinamente a
Presidência da
República no dia
26 de junho

1989
Nova filiação
Deixa o PMDB e
filia-se ao PSDB,
partido recém-
fundado, do qual
faz parte Fernando
Henrique Cardoso

2002
Governo
É eleito
governador
do Estado
deMinas
Gerais no
primeiro
turno

2006
Reeleição
Conquista novo
mandato como
governador de
Minas Gerais,
com 77%
dos votos
válidos

Tucanoaposta em
choquena largada
para conquistar apoio
Aécio acha que previsibilidade comArminio trará
investimentos e confiança domercado de volta
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1983
Tancredo
Torna-se secretário
particular de
Tancredo, eleito
governador deMinas
Gerais, e forma-se,
no ano seguinte,
em economia

1985
Morte do avô
Eleito presidente da República
pelo Colégio Eleitoral,
Tancredomorre em São Paulo
sem assumir omandato. Em
1986, Aécio concorre a seu
primeiro pleito e é eleito
deputado federal pelo PMDB

1988
constituinte
Participa da
elaboração da
Constituição
de 1988; é um
dos autores da
emenda que
institui o direito
de voto aos
cidadãos de 16
anos de idade

1982
Faculdade
Começa a cursar direito na PUC-Rio e
economia na Universidade Candido
Mendes. Atendendo aos apelos do
avô Tancredo, passa a ajudá-lo na
campanha ao governomineiro. Volta
paraMinas Gerais e transfere o curso
de economia para a PUC-MG

1970
Mudança
Passa a viver
com a família
no Rio de
Janeiro. Seu pai,
Aécio Cunha, é
deputado federal
pela Arena

1991
Filha
Nascimento da
filha Gabriela,
da união com a
advogada Andréa
Falcão, com quem
foi casado por sete
anos (separam-se
em 1998)

1992
Prefeitura de
Belo Horizonte
É candidato
a prefeito da
capital mineira,
mas perde a
eleição para
Patrus Ananias
(PT). Como
deputado federal,
vota a favor de
impeachment de
Fernando Collor

2010
Senado
É eleito senador
porMinas Gerais,
e torna-se uma
das vozes da
oposição ao
governo
federal

2013
Liderança
Torna-se
presidente
nacional do PSDB.
Nomesmo ano,
casa-se com a
modelo Letícia
Weber, com quem
tem, em junho de
2014, os gêmeos
Julia e Bernardo

2014
Planalto
Lança sua
candidatura à
Presidência da
República pelo
PSDB e tem o
ex-presidente
Fernando
Henrique
Cardoso como
principal fiador
político. Vai ao
segundo turno
comDilma, e
recebe o apoio
deMarina Silva
(PSB), terceira
colocada
na corrida
presidencial
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2
Antonio Anastasia
Sucedeu Aécio
no governo de
Minas Gerais em
2010 e é cotado
para a Casa Civil

1
Arminio Fraga
Ex-presidente do
Banco Central no
governo FHC, foi
anunciado por
Aécio comoministro
da Fazenda num
eventual governo

3
Tasso Jereissati
O ex-governador
do Ceará é cotado
para assumir a
Articulação Política
num eventual
governo Aécio


