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A boa política é a bússola da 
minha vida. Praticada dia a dia 
há três décadas. Durante o pe-
ríodo da Constituinte, em 1988, 
criamos um partido que mudaria 
os rumos do Brasil. Eis a razão da 
existência do PSDB. Nascemos 
da sensatez de professores, inte-
lectuais, inquietos e desapontados 
pela forma irresponsável com que 
a política nacional era conduzi-
da. Hoje, percebo-me diante do 
mesmo espírito e cenário: urge 
a necessidade de reformarmos o 
país para o resgate da dignidade 
do brasileiro.  

Como economista, há tempos 
estudo teorias sobre a ordem dos 
ciclos. Condição não somen-
te aplicada à economia, mas a 
própria evolução humana que 
se transforma através deles. O 
fim de uma etapa cria condições 
e oportunidades para o raiar 
de uma próxima fase. A minha 
trajetória é exemplo. Em 1992, 
lembro bem, deixa-
va de ser professora 
universitária e co-
mentarista de TV 
para mergulhar de 
cabeça na política. 
E nunca me arre-
pendi disso.

“ L o n g e  d a s 
benesses oficiais, 
mas perto do pul-
sar das ruas, para 
fazer  germinar 
novamente a esperança” – era 
esse o lema tucano desde a sua 
fundação. Me senti plenamente 
envolvida com a proposta. Os 
ideais do partido comungavam 
com os meus valores.

Depois do impeachment de 
Collor, era preciso assegurar 
a governabilidade de Itamar 
Franco. E ele me fez um convite: 
ser ministra de Planejamento 
e Orçamento, em 1993. Aceitei 
sob o compromisso de construir 
um plano de combate à inflação. 
Essa era a pauta da época, como 
hoje é a segurança. Depois, FHC 
assumiu a Fazenda e nascia o 
Plano Real. Ali, renascia o Brasil.

Foram três mandatos conse-

cutivos como deputada federal. 
Nunca me calei. Sempre enfrentei 
desafios, comprei brigas em de-
trimento do bem coletivo. Foram 
temas caros, porém necessários 
para garantia de um futuro sus-
tentável. Decidi ser candidata 
ao governo gaúcho. Cheguei na 
frente no primeiro turno e venci 
Olívio Dutra no segundo, com 
51,5% dos votos. Fizemos histó-
ria: fui eleita a primeira mulher 
a governar o Rio Grande do Sul.

Foi uma gestão difícil, mas 
vencemos. Encaramos com co-
ragem os problemas de frente 
e depois de 38 anos colocamos 
as contas em dia. Reequipamos 
toda a polícia, obras históricas de 
infraestrutura foram entregues, 
o RS figurava no mapa dos mais 
desenvolvidos do Brasil.

Quando retornei a Brasília 
em 2016, vi o PSDB rachado 
ao meio. Sem unidade e sem 
paz – não conseguimos chegar 

ao Planalto e Jair 
Bolsonaro foi eleito. 
Ele falou a língua 
das pessoas. Os 
votos de antipetis-
mo foram vitorio-
sos. Fim de ciclo, 
portanto, para o 
PT. Com ele, o de 
outras legendas 
tradicionais, como 
o PSDB. É neces-
sário aprender na 

dor e com serenidade enfrentar a 
reconstrução.

A política sabe que somos 
um partido necessário para o 
amadurecimento social. Celebro 
hoje a vitória de Eduardo Leite, 
convicta de que seguirá nossos 
princípios de trabalho, honesti-
dade e resultado. As sementes da 
recuperação estão na recessão, e 
vice versa. Eis um novo ciclo para 
a política, para o Rio Grande e 
para o Brasil. A mudança está 
feita. Boto fé no futuro e nas 
pessoas. O amanhã dirá.

Uma vida dedicada à política

Yeda Crusius
Deputada federal e 

ex-governadora

“
Em 1992, lembro 
bem, deixava de 
ser professora 
universitária e 
comentarista de TV 
para mergulhar de 
cabeça na política. E 
nunca me arrependi 
disso.”
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Na frente de quase 30 mil pessoas, ela disse sim
O AMOR EM CAMPO

Quando começaram a namorar, há seis 
meses, Juliano Pauli não imaginava que da-
ria o passo mais importante de sua vida em 
2018. A convivência com Évelin Pritsch, após 
a decisão de irem morar juntos, fez perceber o 
que seu coração já sabia: ela é a mulher de sua 
vida. Apaixonado e decidido a surpreendê-la, 
iniciou uma caminhada rumo ao pedido de 
casamento, que ocorreu na noite de quinta-
feira, dia 15, na frente de quase 30 mil pessoas, 
no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Durante a Oktoberfest, o empresário ve-
ra-cruzense de 37 anos decidiu que pediria 
a mão da amada em casamento, na frente 
do público do show de Henrique e Juliano. 
Estava tudo pronto. O buquê de flores atrás 
do palco e as alianças no bolso. Porém, sem 
a possibilidade de atrasar o próximo show, 
a missão teve que ser abortada. Mas Juliano 
não desistiu. Seguiu firme e com ainda mais 
vontade de surpreender a namorada.

Com a ideia de entrar em campo no Beira
-Rio e realizar o pedido, Juliano fez mais de 30 
ligações para descobrir que não era permitido 
pisar no gramado. Mas, também planejou 
aquela que seria a surpresa mais bonita da 
vida de Évelin, rainha de Vera Cruz. Enviou 
o vídeo do pedido para que fosse transmitido 
no telão do estádio, durante o jogo do Inter 
com o América-MG. O que ele não esperava 
era que a sequência também seria transmi-
tida, ao vivo, em rede nacional. Naquele 
momento, Juliano realizava o sonho do casal 
com milhares de testemunhas.
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Juliano e Évelin noivaram no Beira-Rio

Segundo Évelin, de 19 anos, que trabalha 
de promoter da Rádio Arauto FM, ela sabia 
que o pedido viria, mas não imaginou que 
seria naquele momento. “Demorei a acre-
ditar. Não raciocinei rapidamente sobre o 
que estava acontecendo. Quando vi o vídeo 
no telão do Beira-Rio e escutei eles pedindo 
para o público prestar atenção, minhas pernas 
tremeram e eu percebi: hoje é o dia do meu 
pedido de noivado”, conta.

Juliano, que gravou o vídeo ao lado dos 
cães do casal, Toyzinho e Alcapone, saiu do 
Beira-Rio noivo da mulher de sua vida e sem 
acreditar na proporção que o pedido havia 
tomado. “Foi indescritível. Alcancei meu 
objetivo, mas também fui surpreendido”, 
resume. Agora, já de volta em Vera Cruz, 
o próximo sonho é sair da igreja ao lado de 
quem escolheu para passar o resto dos dias 
da sua vida.
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