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A PARTIDA DOS PARTIDOS 
 

Livres da Arena e do MDB, os liberais vão ao dr. Tancredo. Brizola e Montoro se aliam 

enquanto a esquerda fica entre o sonho e o raquitismo 

 

 

A arena e MDB já foram tarde. Nesta semana, define-se a arrumação do novo quadro 

partidário – cujo acerto de detalhes vai inevitavelmente arrastar-se por meses a fio. 

Baixada a poeira, de qualquer forma, o cenário será exatamente aquele previsto pelo 

governo desde que se anunciou o Fim do Ato Institucional número cinco, há mais de um 

ano: surgirão quatro partidos. O maior deles será o Partido Democrático Social, (PDS), 

concebido para substituir a Arena na tarefa de garantir a base parlamentar do Palácio do 

Planalto. Haverá o Partido Democrático Brasileiro, PDB, liderado pelo senador 

Tancredo Neves e engrossado por remanescentes das duas siglas do bipartidarismo. O 

PTB do ex-governador Leonel Brizola, se vingar o acordo celebrado na última sexta-

feira com o grupo do senador paulista Franco Montoro, será consideravelmente mais 

forte do que se pensava até a semana passada. Fechando o leque, a esquerda do velho 

MDB estará reunida num “partido popular”, cujo isolamento político só não é completo 

graças à presença de políticos que se perderam nos desvãos da reforma partidária, por 

exemplo, o deputado Ulysses Guimarães. 

 

Não houve, portanto, surpresas, com exceção da aliança, de certa forma surpreendente, 

entre os trabalhistas – em grupo que na tarde de sexta-feira passada reunia 33 deputados 

e apenas dois senadores – com o poderoso estoque de votos e prestígio popular 

representado pelo grupo de senadores que, ao contrário do que apregoava Franco 

Montoro, nunca foram exatamente não-alinhados. 

 

Também não houve tempo, na semana passada, para velórios solenes. Na última quarta-

feira, enquanto o Congresso dava os derradeiros retoques na missa de corpo presente do 

bipartidarismo – realizada numa das mais turbulentas sessões já promovidas no plenário 

da Câmara dos Deputados (veja o quadro na página 23) –, só o deputado Ulysses 

Guimarães parecia ainda agarrado ao sonho de resgatar da agonia o partido que dirigiu 

com paciência e perseverança desde 1970. 

 

A seu redor, mais conformados com as coisas da vida, correligionários do doutor 

Ulysses cuidavam de garantir seu destino nos futuros partidos. Ulysses só não velou 

sozinho o cadáver do MDB porque a seu lado ficaram uns poucos companheiros fiéis à 

promessa de só abandonarem o partido depois de consumado o ritual da extinção. Entre 

eles estava o senador Tancredo Neves, que nas últimas semanas foi acusado de 

conspirar contra a sobrevivência do MDB – mais foi dos poucos a ficar para apagar a 

luz do até então solitário facho oposicionista. Político tarimbado, Tancredo, de 69 anos, 

sabia há muito tempo que o MDB estava irremediavelmente condenado à morte. Mas a 

ética dos veteranos, seguida à risca pelo senador mineiro, não convida à pressa e, 

sobretudo, não recomenda que se traiam amigos, compromissos e promessas formais. 
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Um vocabulário novo, dos blocos ao veto 

 

O vocabulário político brasileiro foi substancialmente ampliado na semana passada, nas 

discussões que formalizaram o início da reorganização partidária. Eis um glossário das 

palavras mais usadas: 

 

 

VETO – Pelo artigo 59 da Constituição, o presidente pode anular um projeto aprovado 

pelo Legislativo, em parte ou todo, caso o considere inconstitucional ou contrário ao 

interesse público. Com dois terços dos votos, o Congresso pode derrubar o veto 

presidencial. 

 

SUBLEGENDA – A sublegenda é um dispositivo que autoriza cada partido a apresentar 

três candidatos a prefeito, senador e governador. O projeto de reforma partidária 

aprovado pelo Congresso suprime as sublegendas para todos os níveis, ao contrário do 

texto original, que as conservava para a disputa de prefeituras: o veto do presidente vai 

restaurar a forma anterior. No próximo ano, mediante negociação, é provável que se 

retorne à sublegenda apenas para as prefeituras. 

 

BLOCO PARLAMENTAR – A nova lei estabelece que os ex-arenistas e ex-emedebistas 

devem organizar-se em grupos parlamentares, chamados blocos, até o registro e 

funcionamento dos partidos, que ocorrerá até novembro de 1980. Quem entrar para um 

bloco não poderá mudar para outro. 

 

PARTIDOS – Haverá quatro: o Partido Democrático Social (PDS), majoritário, do 

governo; o Partido Democrático Brasileiro (PDB), do senador Tancredo Neves; o 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), de Leonel Brizola, provavelmente fundido com o 

sucedâneo do MDB; e um partido de esquerda, ainda sem nome, em torno de Miguel 

Arraes. 

 

MANIFESTO – Declaração de intenções a ser publicada pela comissão diretora nacional 

provisória dos novos partidos. Deve indicar os nomes dos fundadores, do partido e ser 

acompanhado do estatuto e do programa o registro preliminar. 

 

DISSIDÊNCIA – Divergência de parlamentares com seu partido. Pode ser fictícia, como 

chamada dissidência da Arena foi quase sempre. 

 

 

FASE PROFISSIONAL – Há meses, quando seu nome já despontava entre os raros 

políticos brasileiros com cacife para articular um partido de dimensões nacionais, 

Tancredo avisou que nada faria enquanto vivesse seu MDB. Ministro da Justiça em 

1954, ele acompanhou o presidente Getúlio Vargas até o momento do suicídio. Líder do 

governo em 1964, esteve ao lado de João Goulart até o último suspiro do regime 

deposto. Nessa mesma linha de coerência, esperou que a casa emedebista ficasse às 

escuras. Cumprida a promessa, todavia, Tancredo imediatamente abriu a fase 

profissional da reforma partidária, promovendo as definições no campo das oposições. 

Na última sexta-feira, discreto, ele foi ao gabinete do líder Paulo Brossard e pediu que o 

inscrevessem para discursar nesta segunda-feira. O discurso conterá a essência do 

programa, e marcará o lançamento oficioso, do longamente esperado “partido do doutor 

Tancredo” – ou Partido Democrático Brasileiro. 
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Não terá sido por coincidência que, no mesmo momento em que Tancredo Neves 

entrava no gabinete de Brossard, começou a fazer água o barco que vinha transportando 

os “não-alinhados” do senador Franco Montoro – e que pareceu navegar a todo pano 

nesta fase amadorística da rearticulação partidária. Entre outras razões, o naufrágio 

parcial de Montoro resultou do excesso de acordos, freqüentemente contraditórios. No 

começo da semana passada, empenhado em atrair Tancredo para seu movimento, 

prometeu-lhe alijar o ex-governador pernambucano Miguel Arraes – tema de uma nota 

em que, há algumas semanas, Tancredo constava a inexistência de espaço para abrigá-

los num mesmo partido. 

 

“Mas, nesse caso, como ficaria Marcos Freire?”, teria indagado Tancredo, lembrando 

que integrantes do grupo “não-alinhado”, especialmente Freire, tinham compromissos 

com o ex-governador. “O Marcos que decida”, retrucou Montoro. Na quinta-feira, 

contudo, Montoro e alguns aliados celebraram com os remanescentes “autênticos” do 

MDB um pacto que aparentemente reservava a Miguel Arraes um papel de relevo. Na 

sexta-feira, enfim, Montoro avalizou a fusão de seu grupo com o PTB de Brizola. A 

essa altura, pelo menos oito senadores “não-alinhados” já estavam de malas prontas 

para bandear-se para a legenda trabalhista. 

 

 

VENCEDORES E PERDEDORES – O balanço do descosido pluripartidarismo 

brasileiro não aponte resultados conclusivos, mas já permite catalogar no rol dos 

vencedores ou dos perdedores alguns participantes das primeiras batalhas, todas elas 

travadas no território do antigo MDB: 

 

Tancredo Neves – Ganhou. Cumpriu a promessa de ficar no MDB até o fim, não 

estimulou divisões, não traiu compromissos com aliados e, em apenas dois dias, 

recuperou o tempo que parecia ter perdido na corrida pela criação de novos partidos. 

 

Franco Montoro – Perdeu, ao menos em sua recente fase de articulador. Começou a 

semana como virtual presidente do sucedâneo do MDB e chegou ao sábado como 

provável integrante do colegiado que deverá dirigir o PTB. Individualmente, porém, 

Montoro está longe de ser uma estrela cadente, quando nada pelos 4,5 milhões de votos 

nas eleições de 1978. Terá certamente legenda para concorrer ao governo de São Paulo 

e, se as eleições forem diretas, estará no Palácio dos Bandeirantes em 1983. Tê-lo, é 

vantagem para qualquer partido. 

 

Leonel Brizola – Ganhou. Na quinta-feira, quando se encerrou em Brasília a sessão que 

extinguiu Arena e MDB, seu PTB parecia condenado a ocupar um minguado território 

político pelo menos até o pleito de 1982. Com a fusão com o grupo de Montoro, o PTB 

engordou e pode dispensar definitivamente vitaminas vindas da esquerda. Lucrou 

porque acreditou na reforma partidária e na abertura. Há dois anos era um solitário 

exilado no Uruguai. 

 

Miguel Arraes – Perdeu. Na quinta-feira, durante uma reunião entre senadores “não-

alinhados” e deputados “autênticos” e “populares”, criticou o senador Marcos Freire ao 

saber que haviam sido realizados encontros entre senadores e trabalhistas. “Considero-

me deslocado no grupo”, desabafou Arraes. Dois meses depois de ter desembarcado do 

exílio convencido de que selaria a unidade de uma frente de oposições, Arraes encontra-
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se isolado à esquerda do espectro partidário. Tinha apenas o fiel amigo Jarbas 

Vasconcelos a acompanhá-lo pelo Congresso na quarta-feira. 

 

Chagas Freitas – Ganhou. Resistiu às pressões do presidente Figueiredo para engrossar 

o futuro PDS e atravessou a primeira etapa da reforma com seu invejável patrimônio 

inato. A máquina “chaguista” está equipada para atender, em uma semana, às exigências 

legais para registro partidário em todos os 65 municípios e as 25 zonas eleitorais do Rio 

de Janeiro. Além disso, Chagas tem o apoio de 22 deputados federais, 43 deputados 

estaduais e dezenas de adesões engatilhadas na Arena fluminense. “Só lido com que tem 

garrafas para vender”, costuma dizer Chagas Freitas. Foi o que fez, sobretudo nos 

últimos meses, até sua tranqüila aterragem no partido do doutor Tancredo. 

 

Pedro Simon – Ganhou. Ao desapertar as amarras que aparentemente o ligavam a 

Brizola e flertar ostensivamente com o MDB, Simon valorizou seu passe e sai da 

jornada como candidato imbatível ao governo do Rio Grande do Sul. 

 

Ulysses Guimarães – Perdeu – talvez mais que qualquer outro. Seu perfil de ex-

pessedista talhava-o, há alguns anos, para dirigir a chamada “oposição confiável” num 

período de abertura política. Ao adotar uma retórica agressiva perdeu a confiança dos 

liberais sem, contudo, consolidar o apoio da esquerda. Por vocação, ele certamente 

estaria, hoje, ao lado de Tancredo Neves. Mas deverá ficar na companhia de 

“autênticos”, “populares” e de Miguel Arraes. 

 

Thales Ramalho – Ganhou. Ao contrário da lenda, jamais cogitou de entrar no PTB, 

embora tenha sido sempre favorável à criação do partido para apressar a pulverização 

do MDB. Nunca deixou de trabalhar pelo partido de seu amigo Tancredo Neves. 

Sempre se entendeu com Chagas Freitas, é amigo íntimo do ex-governador do Rio 

Grande do Norte, Aluísio Alves, serviu de ponte entre Tancredo e Magalhães Pinto, e 

sugeriu que o novo partido tivesse o nome de Partido Democrático Brasileiro. Ramalho 

também é a ponte que une o PDB e a própria idéia da reforma partidária ao Ministério 

da Justiça. Não há dia em que não se demore quase uma hora ao telefone com o ministro 

Petrônio Portella. 

 

 

COTAÇÃO EM ALTA – Os tremores de terra provocados na área oposicionista pela 

reforma partidário não se reproduziram na capitania ocupada pela Arena até a semana 

passada. Sem sobressaltos, o Palácio do Planalto conseguiu que 228 dos 231 deputados 

arenistas votassem a favor do substitutivo do senador Aderbal Jurema – os três restantes 

estavam fisicamente impossibilitados de viajar a Brasília. A sublegenda, porém, 

esbarrou na oposição de 35 parlamentares da Arena, mas duas dezenas de emedebistas 

ajudaram a minimizar a rebelião, ausentando-se do plenário na hora de votar – treze 

desses fugitivos eram paulistas, recrutados pelo governador Paulo Salim Maluf. 

“Estamos gratíssimos a Maluf”, revelava Heitor Ferreira, secretário particular do 

presidente Figueiredo. 

 

No último sábado, a comitiva que deveria acompanhar Figueiredo em sua visita a São 

Paulo incluía nove deputados federais eleitos pelo MDB paulista. Por tais evidências, 

não parecem exageradas as previsões formuladas na semana passada pelo senador José 

Sarney, segundo as quais o PDS deverá contar com 205 a 215 deputados. O Planalto 

jura que tem maioria na Câmara, com mais de 210. Da atual bancada eleita pela Arena, 
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25 parlamentares deverão escoltar o deputado Magalhães Pinto em seu engate com o 

bloco liderado por Tancredo Neves. De todo modo, esse êxodo será parcialmente 

compensado pela adesão do grupo “malufista”. É natural que a cotação do governador 

paulista esteja em alta na bolsa do Planalto. 

 

Para que a presente etapa do cronograma político do governo seja completada com 

êxito, falta consolidar o isolamento da esquerda – desenhado com alguma nitidez no 

curso da semana passada. Esse esforço tem sido facilitado por um pacto discretamente 

tecido pelo deputado Thales Ramalho entre as correntes de Tancredo Neves, Chagas 

Freitas, Leonel Brizola, dissidentes da Arena e, em certas ocasiões, do próprio governo 

federal. No bojo de tais entendimentos surgiu, por exemplo, a idéia de reinterpretar um 

dos itens da reforma partidária para permitir que as novas legendas pudessem ser 

criadas com a adesão de um único senador. 

 

 

CAMINHO LIVRE – Foi a primeira estocada no grupo de Franco Montoro, que tinha 

como um de seus grandes trunfos um nutrido estoque de senadores. A segunda, 

igualmente coordenada pelos articuladores de legendas alternativas, foi executada por 

Brizola, que seduziu na quinta-feira alguns aliados de Montoro ao prometer-lhes acesso 

fácil a certos feudos pessedistas. No momento em que Tancredo saiu a campo para 

montar seu próprio partido, os “não-alinhados” já acusavam, graças à ofensiva de 

Brizola, claros sinais de desestabilização – e alguns preferiram debandar logo para o 

PTB. Nesta semana, ao entrar no plenário da Câmara para subir à tribuna, o caminho de 

Tancredo Neves estará livre de obstáculos. 

 

Ele começou a percorrê-lo, na verdade, logo depois das eleições de 1974, quando o 

MDB explodiu nas urnas e destruiu o mito da invencibilidade da Arena. Ulysses 

Guimarães e Thales Ramalho tiveram um encontro secreto com o ministro Golbery do 

Couto e Silva e esboçaram um tratado de não-agressão. Segundo suas cláusulas 

essenciais, o MDB evitaria provocações e o governo, por seu turno, cuidaria de abrir-lhe 

passagem como legenda alternativa para o exercício do poder. Os resultados, todavia, 

não foram além dos simpáticos acenos à concórdia feitos pelo então presidente Ernesto 

Geisel na mensagem de ano-novo e de abertura do ano legislativo, em 1975. Ainda 

naquele ano, Ulysses comparou Geisel a Idi Amin e ingressou na trilha que o acabou 

levando aos braços dos “autênticos” e quase o leva às mandíbulas do AI-5, pois esteve a 

um passo da cassação. 

 

Desde então, Tancredo progressivamente substituiu Ulysses, aos olhos do governo, no 

papel de político ideal para a direção de um partido de oposição com vocação 

conciliatória, de modo a permitir a restauração das eleições diretas para os governos 

estaduais. Esse papel foi aperfeiçoado em sucessivos ensaios, com maior ou menor 

sucesso. Foi Tancredo quem promoveu, por exemplo, a reconciliação de “chaguistas” e 

“amaralistas” no MDB no Rio de Janeiro e mais de uma vez evitou que Chagas Freitas 

fosse expulso do partido. Foi também ele quem assumiu, no episódio da votação do 

projeto da reforma do Judiciário, a defesa da negociação – e sua derrota no diretório 

nacional do MDB, que definiu a postura a ser adotada pelo partido, apressou a edição do 

“pacote de abril”. 
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ALTA VELOCIDADE – A presença de Tancredo Neves à frente de um partido 

moderadamente oposicionista não encobre, contudo, alguma espécie de conluio entre o 

governo e adesistas disfarçados – trama difundida em versões patrocinadas por críticos 

de Tancredo aglomerados no MDB “autêntico”. O que o Planalto pretende – desde 

novembro de 1974, aliás – é preparar corações e mentes de Brasília para uma derrota 

eleitoral tolerável. Exatamente por isso não haveria eleições diretas em 1982 se da 

reforma partidária de 1979 não surgissem quatro partidos, um deles chefiado pelo 

senador Tancredo Neves. 

 

Por via indireta, esse recado chegou ao senador Franco Montoro na quinta-feira à noite, 

em Brasília. Ao colidir numa recepção com o ministro da Justiça, Petrônio Portella, 

Montoro anunciou a seu ex-colega de Senado que já havia angariado as assinaturas de 

vinte senadores para o manifesto que lançaria seu bloco. “Se é com essas alianças que 

você pretende chegar ao governo de São Paulo”, retrucou Portella, “está muito 

enganado”. Por coincidência ou não, na sexta-feira a bússola de Montoro amanheceu 

apontando na direção do PTB. Portella e Montoro se detestam, mas se comunicam. 

 

Liberado das incômodas alianças que na quinta-feira comprometiam Montoro nos 

visores do Planalto, o partido de Tancredo Neves é um atraente trampolim para 

candidatos a governos estaduais. Ele nasce com uma sólida espinha dorsal: pelos 

cálculos de Thales Ramalho, 62 deputados federais do MDB deverão juntar-se aos 25 

dissidentes arenistas comboiados por Magalhães Pinto. O PDB espera, ainda, 

arregimentar de imediato sete senadores e decolar em alta velocidade pelo menos em 

dois Estados – no Rio, com os reatores do “chaguismo”, e em Minas Gerais, pela pista 

aberta com o acordo entre Tancredo e Magalhães Pinto. 

 

 

ESTACAS CRAVADAS – O grande capital de Tancredo é o fato comezinho de que, 

ao prometer, entrega. Ele não gosta de comunistas, mas nunca mandou prender 

ninguém; não tem medo de fazer oposição, mas só concordou em assumir um papel de 

destaque no MDB quando ficou claro que os adversários do governo já não tinham seu 

caminho para o poder bloqueado pela resistência dos vencedores de 1964. Com essas 

credenciais, o veterano senador mineiro, que nasceu em São João Del Rei em 1910, 

pode apresentar-se como articulador de uma formação de espíritos liberais e políticos 

mais pragmáticos. Aos correligionários que aspiram à Presidência, ele surge como um 

preceptor a explorar caminhos – porque Tancredo terá 74 anos no fim do governo 

Figueiredo e dificilmente poderia apresentar-se numa corrida por um mandato de outros 

seis. 

 

Finalmente, àqueles que o imaginam vingativo, ele poderá exibir a aliança com o 

deputado Magalhães Pinto, que o derrotou em 1962 na disputa pelo governo do Estado 

de Minas Gerais. 

 

Cravadas as estacas do PDB no território partidário, o governo poderá avançar sem 

sobressaltos na trilha da abertura. Esse caminho parecerá estreitar-se nos próximos 

meses, quando será oficialmente anunciado o cancelamento das eleições municipais de 

1980 – e não seu adiamento, já que o “pacote de abril” previa eleições de prefeitos e 

vereadores em 1982. Mas, com a diversificação do quadro partidário, está aberta sem 

maiores impedimentos uma temporada de negociações entre as legendas que vão 

nascendo. Dessa transação poderá resultar a emenda constitucional que restabelecerá as 
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eleições diretas para governadores – e, nesse caso, a reformulação partidária terá 

prestado seu segundo grande serviço ao processo de abertura. O primeiro foi a carta de 

alforria concedida aos liberais brasileiros: desde a semana passada, eles já não precisam 

optar entre o governismo servil da Arena e o oposicionismo intransigente do MDB. 

 

 

 

“A guerra das galerias” 

 

No meio da tarde da última quarta-feira, cinco horas antes do início da sessão do 

Congresso que extinguiria a Arena e o MDB, dois blocos ostensivamente antagônicos 

invadiram as galerias da Câmara dos Deputados. À esquerda do plenário, sentaram 

estudantes com uma bandeira da UNE e faixas que reivindicavam “um MDB popular”. 

À direita, funcionários públicos e turistas maranhenses recrutados pelo deputado 

arenista Edison Lobão, com faixas que louvavam a reformulação partidária e crachás 

que os identificavam como integrantes de um “Clube do João”. 

 

Inquieto com as cores carregadas do cenário, o senador Jarbas Passarinho soltara horas 

antes uma previsão sombria: “Pode até haver morte”. Não se cumpriu a profecia – mas o 

Congresso seguramente viveu sua mais agitada sessão desde 12 de dezembro de 1968, 

quando os parlamentares tentaram salvar o mandato do deputado Márcio Moreira Alves 

e forneceram o pretexto que faltava para a edição do AI-5. Até que o senador Luiz 

Vianna Filho se acomodasse à mesa para abrir a sessão, às 20h45 de quarta-feira, os 

blocos rivais se contentaram com uma troca verbal de acusações. “Fascistas!”, gritavam 

os estudos. “Comunista!”, devolviam os funcionários públicos. Mas uma pequena tropa 

de choque do Clube do João resolveu hastear uma faixa em território inimigo e, durante 

15 minutos, um movimento “cabo-de-guerra”, que transformou os parlamentares em 

ferozes torcedores, impediu que os trabalhos pudessem começar. 

 

 

APARTES CLANDESTINOS – Nesse momento, dezenas de ampolas com um líquido 

que produz efeitos semelhantes aos das bombas de gás lacrimogêneo foram espalhadas 

pelo plenário e pelas galerias. Democraticamente, parlamentares e manifestantes 

choraram juntos. “Mesmo quando ocorrem abusos, a democracia é uma coisa linda”, 

comentou o senador Lomanto Júnior, da Arena baiana, contemplando as galerias entre 

lágrimas involuntárias. “Mas dá vontade de prender esses comunistas, principalmente 

aquele ali, com jeito de bicha”, ressalvou Lomanto, apontando um cabeludo 

manifestante. 

 

Duas interrupções da sessão e inumeráveis toques de campainha impediram que o 

tumulto se instalasse definitivamente, mas não devolveram a paz ao Congresso. 

Instruídos por deputados, os manifestantes de ambas as facções compreenderam que 

gritos de guerra berrados em conjunto poderiam levar à evacuação das galerias. 

Passaram, então, aos apartes clandestinos. “Cala a boca, coroa!”, ouviu-se à direita 

quando discursava o senador Paulo Brossard. “Olha o Alacid!”, gritou-se à esquerda 

quando subiu à tribuna o senador Jarbas Passarinho. As repetidas menções ao prenome 

do seu grande rival na política do Pará, o governador Alacid Nunes, irritaram 

Passarinho. “Muda o disco, rapaz”, disse o senador, olhando na direção de seu anônimo 

aparteante. Os estudantes atenderam ao pedido: até o final do discurso, imitaram, com 

assovios, trinados de pássaros. 
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Se os membros do Clube do João distribuíram por igual seu estoque de palavrões entre 

todos os oradores do MDB, e todos os deputados que lhes dirigiram olhares ressentidos, 

os manifestantes da banda esquerda preferiram destacar dois vilões – o deputado 

Erasmo Dias, alvo de uma vaia de 5 minutos, e o senador Jarbas Passarinho. Às 4 horas 

da madrugada de quinta-feira, quando a sessão terminou, os estudantes – que lá estavam 

exclusivamente para protestar contra a extinção do MDB – comemoraram a derrubada 

da sublegenda e o que julgaram ser uma derrota do senador paraense. Improvisaram um 

coro: “Eu, eu, eu, Passarinho se f . . .”. 

 

Com passos rápidos, Luiz Vianna Filho deixou o plenário sem olhar para trás – nem 

para o alto. 

 

 

 

“O programa de Tancredo” 

 

Nesta segunda-feira, o senador Tancredo Neves fará na tribuna do Senado, em Brasília, 

um longo pronunciamento em que lançará as diretrizes do Partido Democrático 

Brasileiro. 

 

Na quarta ou na quinta-feira, ele lançará o manifesto do PDB, também no Senado, 

enquanto o deputado Magalhães Pinto deverá fazer o mesmo na Câmara. Na sexta-feira 

da semana passada, os conceitos fundamentais do manifesto já estavam definidos, 

embora ainda sujeitos a cortes e acréscimos. Alguns tópicos desse programa, segundo a 

concepção dos autores: 

 

 

DECÁLOGO – Os princípios básicos do PDB são: 

 

1) Política social voltada para a valorização do homem e da mulher. 

 

2) Redistribuição da riqueza e combate à inflação. 

 

3) Política salarial inspirada na justiça social. 

 

4) Apoio à empresa nacional, especialmente à pequena e média. 

 

5) Política tributária que restabeleça a federação e o municipalismo. 

 

6) Política de unidade nacional que elimine distorções regionais. 

 

7) Educação é um direito de todos. 

 

8) Liberdade de organização sindical e estudantil, ampla participação popular na 

discussão e solução de seus problemas. 

 

9) Melhoria das condições de trabalho na cidade e no campo. 

 

10) Luta pela plenitude democrática. 
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CLASSES – Os autores do manifesto entendem que só haverá convivência pacífica 

entre as classes se entre elas não existir uma cruel distinção entre os protegidos e os 

deserdados. 

 

 

PARTIDOS – O país está sem partidos, mas as forças da sociedade brasileira precisam 

de mecanismos políticos que possam exprimir suas aspirações e que se coloquem a 

serviço da rápida implantação de instituições legitimamente democráticas. 

 

 

CASUÍSMO – O PDB não aceita que o país retorne ao regime de exceção e exigirá que 

o governo elimine os resíduos do regime discricionário. É também contra expedientes 

casuísticos que deformem os pronunciamentos populares, como o artifício da 

sublegenda. 

 

 

REGIME – O partido condenará o regime concentrador da renda nas mãos de grupos 

privilegiados, que marginaliza as grandes camadas populares dos direitos, 

oportunidades e frutos de seu trabalho. 

 

 

SINDICATOS – Não aceitará o usufruto do sindicalismo tutelado. 

 

 

GOVERNO – É criticado por manter uma Lei de Segurança Nacional que ameaça 

direitos humanos fundamentais, por não restabelecer o voto direto em todos os níveis e 

por criar dificuldades à livre organização dos partidos políticos. 

 

 

NACIONALISMO – Recusa um modelo econômico que submete o capital nacional – 

principalmente a pequena e média empresa – ao arrocho fiscal e à agiotagem predatória 

que o esmaga entre o capitalismo de Estado e o capitalismo multinacional. 

 

 

POBRES – O partido não aceitará que se mantenham as camadas mais humildes do 

povo excluídas do processo de produção, dos direitos de educação, alimentação, saúde, 

trabalho, como forma disfarçada de mantê-las submissas e sem voz. 

 

 

 

“Maluf alicia votos para Figueiredo” 

 

Às 11 horas da manhã de segunda-feira passada, o chefe da Casa Civil da Presidência, 

ministro Golbery do Couto e Silva, atendeu a um telefonema do governador de São 

Paulo, Paulo Salim Maluf. Ele queria uma audiência com o presidente João Figueiredo. 

O ministro pediu meia hora – e marcou a audiência para as 17h30 de terça-feira. Depois 

da audiência, Maluf garantiu à imprensa que foi tratar de problemas administrativos. De 

fato, relatou ao presidente algumas dificuldades para mudar a bitola dos trens entre São 
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Paulo e Santos, falou do porto de Santos. Mas também garantiu a Figueiredo o apoio de 

treze deputados federais do MDB de São Paulo ao projeto do governo*. 

 

Convidado por Figueiredo a permanecer em Brasília até o final da votação, Maluf foi 

para uma suíte do Hotel Nacional e começou a telefonar. Procurava arenistas dissidentes 

para demovê-los da tentativa – afinal vitoriosa por enquanto – de derrubar a sublegenda 

para as eleições municipais. Mais tarde, em telefonema ao ministro Petrônio Portella, da 

Justiça, ele informaria que Stoessel Dourado e Wilson Falcão estavam reconvertidos ao 

governo. 

 

A colheita de Maluf em Brasília foi expressiva. Mas, em São Paulo, ele desmontara 

antes a maioria de dois terços que lhe fazia oposição na Assembléia. Manteve os 26 

deputados estaduais de seu partido e conseguiu que catorze do MDB se bandeassem 

para um novo partido – que poderá ser o PDB do senador Tancredo Neves ou o PTB, 

dependendo das futuras negociações. Numa coligação com os dissidentes emedebistas, 

que se intitulam “grupo democrático”, Maluf alinha agora quarenta dos 79 deputados – 

e espera conseguir mais quatro. 

 
*Os treze emedebistas são Natal Galé, Adalberto Camargo, Roberto Carvalho, Rui Codo, Mário Hato, 

Walter Garcia, João Paulo Arruda, Jorge Paulo, Athiê Jorge Coury, Octávio Torrecilla, José Camargo, 

Padre Leão e Antônio Zacharias. A eles Maluf acrescentaria na última hora Jayro Maltoni. Na quinta-

feira, Figueiredo recebeu Galé no Planalto e agradeceu o apoio do grupo. 

 

 

Crédito: Revista Veja/Editora Abril 

Fonte: Revista Veja, edição 586, 28 nov. 1979, p. 20-26 


