
 

 

PAUTA – CAÇANDO CONVERSA 

LOCAL:  Hotel Uchôa de Teresina 

DATA: 26/06, às 17h (chegar com 30 minutos de antecedência) 

PROCURAR: Pedro Henrique, assessor do Partido Novo-PI 

QUEM É JOÃO AMOÊDO? 

João Dionisio Filgueira Barreto Amoêdo, mais conhecido como João Amoêdo (Rio de 

Janeiro, 22 de outubro de 1962) é um político, banqueiro, engenheiro e administrador de 

empresas brasileiro. É um dos fundadores do Partido Novo, partido que presidiu até julho 

de 2017, sendo candidato na eleição presidencial de 2018. 

Como candidato a presidente nas eleições de 2018, Amoêdo teve 2.679.745, 

conquistando 2,5% dos votos válidos e terminando o primeiro turno como o quinto 

candidato mais votado, superando nomes tradicionais da política brasileira, como o da 

ex-senadora Marina Silva da Rede Sustentabilidade e do senador Álvaro Dias, 

do Podemos. 

Amoêdo cursou, ao mesmo tempo, Engenharia Civil na UFRJ e Administração de 

Empresas na PUC-Rio, tendo se graduado em ambas em 1984, com 22 anos. 

Iniciou suas atividades profissionais, ainda na faculdade, como estagiário de cálculo 

estrutural e, posteriormente, em uma empresa de Engenharia, em Niterói. 

Em 2005, deixou as tarefas executivas e foi eleito membro do conselho de administração 

do Unibanco, e, em 2009, foi eleito membro do conselho de administração do Itaú-BBA, 

cargo que ocupou até 2015. Atualmente é membro do Conselho de Administração da João 

Fortes, função que ocupa desde 2011. 

Amoêdo é sócio do Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças 

(IEPE/CdG) e foi colunista do jornal Folha de S.Paulo até dezembro de 2017 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

CENÁRIO ATUAL 

O site The Intercept está publicando conversas do então juiz Sérgio Moro instruindo o 

Procurador da Lava-Jato Deltan Dallagnol. O agora ministro Moro já disse que não vê 

anormalidade no conteúdo. E você, acredita que o conteúdo dessas conversas são 

normais? 

Em entrevista à Veja, em abril de 2018, você disse que o então juiz Sérgio Moro é bem-

vindo ao partido Novo e cogitou escolher ele como seu ministro da Justiça ou ministro do 

Supremo Tribunal Federal se fosse eleito. Você reafirmaria o convite a ele? 

O seu partido tem um ministério. O do meio ambiente comandado por Ricardo Salles. Ele 

acumula problemas na gestão. Ele já promoveu demissões em órgão ambientais, em 

entrevista ao Roda Viva, em fevereiro, ele afirmou desconhecer Chico Mendes, ícone da 

preservação das Florestas. Ele já foi condenado por improbidade administrativa ao alterar 

o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Várzea do Tietê e favorecer 
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mineradoras, o caso está no STF. Queria que você comentasse se a atuação dele no 

ministério é algo que o Novo defende? 

O Governo Bolsonaro aposta alto na aprovação da Reforma da Previdência. O projeto 

ainda está sendo discutido na Comissão Especial. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia 

(DEM-RJ), também corre contra o tempo para que a Previdência seja levada a Plenário 

até antes de 18 de julho, quando se inicia o recesso parlamentar. Você acha que esse 

projeto é o que vai salvar o país e colocar a nossa economia nos trilhos? É a única 

possibilidade do país voltar a crescer? 

ELEIÇÕES 2018 

Em setembro de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro sofreu atentado durante 

campanha em Minas Gerais. Na sua opinião, a eleição dele teria sido diferente se não 

tivesse ocorrido o fato? 

Se me permite assim dizer, você é um homem de vida economicamente resolvida. A sua 

história e sua carreira em grandes empresas demonstra isso. Como uma pessoa que tem 

uma qualidade de vida acima da média do brasileiro foi se envolver em política? Que 

acontecimento te fez como você diz “sair da indignação para ação”? 

Você e Bolsonaro defendem, desde antes das eleições, a nova política. Essa política do 

presidente Bolsonaro. É a mesma “nova política” que você defende? 

No primeiro turno das eleições de 2018, você recebeu mais de 15 mil votos no Piauí. O 

partido tem alguma estratégia para o Nordeste, onde o reduto eleitoral aponta ainda ser 

de esquerda? 

Você tem algumas ideias conservadores. Defende um Estado mínimo. O petismo, na 

maioria das vezes, venceu eleições no Piauí com um discurso de um Estado 

assistencialista e presente na vida das pessoas. Você acha que a população do Nordeste 

aprova esses ideais? 

ELEIÇÕES 2020 

O Partido Novo é recente, mas elegeu um governador nas últimas eleições e ultrapassou 

a clausula de barreira. Sendo assim, o partido vai ter a oportunidade de participar de 

debates na TV. 2020 será um ano de eleições. O partido já tem candidato a prefeito em 

Teresina? 

O Partido Novo não tem nome de expressão, nomes conhecidos que estejam filiados ao 

Partido no estado. Esse desconhecimento da população pode atrapalhar um pouco a 

eleição em Teresina? 

Você avalia uma possível candidatura em à prefeitura do Rio de Janeiro, onde está o seu 

título eleitoral? Qual o seu projeto político para os próximos anos? 

 

 

 


