
Desculpe o transtorno. 
Estamos reformando 
para melhor  atendê-lo(a)



É URGENTE 
Em pouco tempo, 
teremos um aposentado
para cada trabalhador
na ativa. Reforma da 
Previdência 



É URGENTE 
Reforma Política - Antes de falarmos em 
financiamento de campanha, coligações 
partidárias, proporcionalidade dos votos, 
votos distritais, em lista e secretos, 
vamos falar sobre a fidelidade ao eleitor, 
para e por quem efetivamente existe a 
política? 



É URGENTE 
O Estado brasileiro precisa de agilidade, 
precisa ter como vetor o interesse do 
cidadão. Precisa desburocratizar seus 
métodos, dar facilidade ao empreendedor,  
atender às necessidades básicas do 
cidadão comum sem parecer que lhe faz 
um favor. 



É URGENTE 
Segurança Jurídica e 
Justiça para todos. 
Reforma do 
Judiciário



É URGENTE 
Uma completa revisão tributária/ 
financeira. Deve fomentar ações que 
resultem no aumento das receitas, sem 
aumentar a carga, pela revisão das 
renúncias fiscais e pelo combate à  
evasão fiscal.



COMO FICAM AS REFORMAS QUE 
O PAÍS PRECISA, COM ESSE 

NOVO CONGRESSO ?



A MISSÃO
Trocar o pneu com o carro andando 



CENÁRIO

• Todo presidente precisa matar um leão por dia. 
Bolsonaro tem que matar toda a alcateia

• Uma das primeiras medidas do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) no governo foi a publicação de 
decreto para facilitar o acesso à posse de armar –
UOL

• Bolsonaro diz não se lembrar do vizinho suspeito
de envolvimento no assassinato de Mariele –
Estadão



CENÁRIO 
DEVASTADOR 

Bolsonaro tem recebido críticas severas contra 
seu governo. A mais contundente é de que seu
governo começou de forma muito
desorganizada. De fato:

 Uma facada

 Três cirurgias de alto risco

 Uma relação conturbada com Bibianno, a 
um dia da alta hospitalar

 Um convite mal explicado a Ilona Szabo,  
personagem sem nenhum alinhamento ao
seu governo, que trabalhou fortemente 
contra a sua candidatura e, pincipalmente, 
milita abertamente por uma política de não
encarceramento. 

Oi? 



CENÁRIO

 Bolsonaro assumiu um 
País destroçado

 Suas convicções à 
direita mexeram com o 

ciclo da violência e 
impunidade

 As reações vão das 
mais rasas às mais 
abjetas. Associar o 

massacre da escola em 
Suzano, ontem, à 

medida do presidente
em direção à liberação
das armas foi covarde, 

inominável. 



Como realizar as 
reformas em 
meio a um ambiente 
tão hostil?

Enquanto Bolsonaro pilota o 
carro e troca os pneus ao 
mesmo tempo, reformas 

urgentes precisam ser 
implementadas, para que o 
país entre no tão esperado 

ciclo virtuoso. O País não 
pode esperar mais. 

O Brasil precisa 
urgentemente de, no 

mínimo, cinco reformas:

Reforma da Previdência

Reforma Política

Reforma Administrativa

Reforma
Tributária/Financ

Reforma do Judiciário



Estratégias



Tropa de choque 

 A intervenção do ministro Onyx 
Lorenzetti, ao manobrar para eleger Davi
Alcolumbre para a presidência do 
Senado, foi um gol de placa

 Simone Tebet eleita presidente da CCJ no 
Senado

 Felipe Francichini nomeado presidente
da CCJ na Câmara

 Joice Hasselmann foi nomeada líder do 
governo na Câmara



A Arte da Guerra

 Não se abre duas 
frentes de 
batalha ao 

mesmo tempo. 
Sun Tzu

 Renan Calheiros
não assimilou a 

derrota e vai agir
para atrapalhar
 PT e seus

tentáculos vão
continuar os 

ataques



VAI TER 
REFORMA ? 
Vai ter reforma, sim. Talvez não 

exatamente da mesma forma como ela
entrou nas Casas Legislativas. 

Tampouco a melhor reforma. Mas vai
ter reforma, SIM !!


