
Rodrigo Maia é ‘alegoricamente’ o vencedor das
eleições, diz Murillo Aragão
Cientista político diz que o Centrão desponta como vitorioso, mas chega dividido à disputa
sucessória no Congresso. E esse resultado refletirá na sucessão presidencial em 2022
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O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) é “alegoricamente” o vencedor das eleições

municipais, especialmente diante dos desfechos no Rio de Janeiro, em São Paulo e Fortaleza (CE).

Mas esse resultado não implica a derrota do líder do PP, deputado Arthur Lira (AL), que disputa

com ele a sucessão na Casa. O Centrão desponta como vitorioso, mas chega dividido à disputa

sucessória no Congresso. E esse resultado refletirá na sucessão presidencial em 2022.  

A leitura é do cientista político Murillo de Aragão. “O Rodrigo Maia fica fortalecido porque seus

aliados venceram a disputa eleitoral”, explica o CEO da Arko Advice, em conversa com o Valor.

Para ilustrar o raciocínio, ele indica as vitórias de Eduardo Paes (DEM) no Rio, de Bruno Covas

(PSDB) em São Paulo, e de José Sarto (PDT) em Fortaleza.  

Todos integram os grupos políticos de Maia, e devem apoiá-lo, ou seu candidato, na sucessão

para a presidência da Câmara. Paes é seu correligionário no DEM, e venceu na base eleitoral de

Maia. Covas é aliado do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que quer o DEM junto com

ele em sua eventual candidatura presidencial em 2022. Sarto é aliado do ex-ministro Ciro Gomes

(PDT), que igualmente sonha com o apoio do DEM à sua postulação presidencial em 2022.  

Antes, em aproximadamente oito semanas, Maia espera ver PSDB e PDT, além do DEM,

respaldando sua eventual candidatura à reeleição ao comando da Câmara. Ou juntos em torno

do nome que escolher para sua sucessão.  
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Mas Aragão ressalta que o resultado político de Maia nas eleições não significa que Arthur Lira,

que tem a simpatia do presidente Jair Bolsonaro na corrida sucessória na Câmara, perdeu. “Nesse

jogo não tem se um ganha, outro perde; um ganha mais que o outro, Maia ganhou mais”,

observa.  

Aragão também afirma que o resultado da disputa no Congresso impactará a sucessão

presidencial em 2022. Se Arthur Lira vence, ou outro candidato apoiado pelo Planalto, esse

resultado fortalece a governabilidade. E dessa forma, robustece a candidatura de Bolsonaro à

reeleição.  

Em contrapartida, se Maia se reelege, ou se vence um candidato apoiado por ele, esse resultado

favorece uma alternativa de centro em 2022, ou um nome não representante do bolsonarismo.  

Entretanto, Aragão ressalta que, até mesmo uma vitória do grupo de Rodrigo Maia, não pode ser

interpretada ao pé da letra como derrota de Bolsonaro. Um exemplo dessa ressalva é eventual

vitória na Câmara do líder do MDB e presidente nacional da legenda, Baleia Rossi (SP), se for ele o

nome apoiado por Maia.  

Dois líderes do governo no Congresso são do MDB: os senadores Fernando Bezerra (PE), e

Eduardo Gomes (TO). Acrescente-se que o ex-presidente Michel Temer tornou-se um interlocutor

e conselheiro frequente de Bolsonaro. Nesse contexto, não há como afirmar que, no comando da

Câmara, Baleia Rossi se comportaria como um adversário do governo Bolsonaro.  

Aragão conclui pontuando que o centro político saiu vencedor da eleição municipal, mas também

emergiu fragmentado. O grupo formado por DEM, PSDB e MDB tende a formar uma aliança em

2022, enquanto PP, PL, PSD, Republicanos, Podemos, PSL e PTB inclinam-se para Bolsonaro. Por

isso, o resultado do pleito municipal indica tendências para 2022, mas, não, um caminho único.  
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Otimismo com vacina continua e
Nasdaq e S&P 500 têm novas máximas
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Assalto em Criciúma: Polícia prende
pessoas que recolheram dinheiro
espalhado na rua
Segundo a polícia, as pessoas recolheram R$ 810 mil,
quantia que ficou no chão após as explosões dos cofres
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Otan deve expandir foco para incluir China, diz relatório
Além da Rússia, organização deve voltar mais suas atenções para as ameaças de segurança representadas por
Pequim

01/12/2020 12:01 — Em Mundo

Produtividade do trabalho na indústria
cresce 8% no 3º trimestre, diz CNI
Crescimento acelerado da produtividade — o maior da série
histórica iniciada em 2000 — mais do que compensou a
queda acumulada nos dois primeiros trimestres do ano
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Gilmar rejeita pedido para retirar ação
da reeleição do plenário virtual
No plenário virtual, votos são inseridos no sistema sem
discussão; sessão será aberta na sexta
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Marfrig estará da 16ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da
B3

Nova carteira reunirá 46 ações de 39 companhias
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PIB da construção fechará 2020 com
queda de 2,5%, diz Sinduscon-SP
Com a pandemia de covid-19 e a piora da economia
brasileira, a construção sofreu impactos em vários dos seus
segmentos

01/12/2020 11:51 — Em Empresas

Produtor rural tem que se manter distante da pauta ideológica no comércio
internacional, diz CNA
Segundo o presidente da entidade, João Martins, é preciso ser pragmático
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