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LIBERAIS UNIDOS 

 

O quadro partidário mudara depois da eleição 

 

 

Em sua viagem ao Rio Grande do Sul, na terça e quarta-feiras da semana passada, o 

presidente João Figueiredo distribuiu sorrisos, abraços em crianças e 36 bilhões de 

cruzeiros em verbas para obras que devem ajudar a imagem ascendente do PDS gaúcho. 

Já em plena campanha eleitoral, o presidente reiterou que a abertura continua: “Não 

tenho mais do que duvidar agora, a oposição pergunta se os eleitos serão empossados”, 

ironizou Figueiredo. “Para que eu sairia pelos rincões do Brasil pregando o exército da 

democracia em que acredito, se não fosse o primeiro a sair às ruas para defender a posse 

dos eleitos?”, argumentou. O enfático avisa presidencial não permite duvidas sobre a 

realização das eleições nem sobre a posse dos eleitos – mas hoje já é certo que haverá 

outros desdobramentos. 

 

“Duas coisas são inevitáveis depois das eleições: o enfraquecimento do PDS como 

partido único de sustentação ao governo e o rompimento dessa frágil frente que é o 

PMDB”, disse que o deputado Caio Pompeu de Toledo (PMDB-SP). Não se trata de 

mera especulação. No entanto, um dos mais íntimos amigos do deputado, o banqueiro e 

o ex-prefeito de São Paulo Olavo Setúbal, corre o país para forjar um partido de centro 

que possa fazer, a partir de 1983, o papel que caberia ao falecido PP – “O algodão entre 

os cristais para salvar o país dos ricos implícitos no bipartidarismo de fato”, como 

costuma raciocinar Setúbal. 

 

 

PERSPECTIVAS AMBICIOSAS – Na quarta-feira, quando o presidente Figueiredo 

cruzava o céus de Porto Alegre rumo ao Rio de Janeiro, Setúbal desembarcava no 

Recife para inaugurar um sistema de computação do Banco Itaú e, sobretudo, para 

várias rodadas de conversação com seus correligionários no PP – o deputado Thales 

Ramalho, que nesta semana formalizará seu ingresso no PDS, e o ex-governador 

pernambucano Sid Sampaio, que ficará no PMDB até novembro. Os três estão 

convencidos de que a abertura brasileira só poderá ser consolidada com o partido de 

centro, e o que Setúbal está articulando já tem até mesmo um nome: Partido Liberal, 

nome inspirado na surpreendente ascensão de seu homônimo na Inglaterra e no papel 

importante que seu similar na Alemanha desempenha como parceiro dos social-

democratas. 

 

“Um partido de centro organizado por Olavo Setúbal deve começar aglutinando pelo 

menos oitenta deputados federais”, calcula o tarimbado Ramalho. Mas as perspectivas 

dos centristas são ainda mais ambiciosas. “Todo o governador do PMDB terá que levar 

uma coisa em conta. Qual é o PMDB que vai mandar? Será o comunista, socialista, o 

direitista, o democrata-cristão, o do MR-8, o anárquico?”, argumenta o deputado 

Roberto Cardoso Alves (PMDB-SP), outro amigo de Setúbal. Os articuladores do 
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Partido Liberal prevêem que metade dos governadores eleitos pelo PMDB pode saltar 

desse banco em 1983. “O que vai acontecer depois das eleições é imprevisível”, 

reconhece o paulista Franco Montoro, que descarta sua saída do PMDB. 

 

Pelo menos dois ministros do governo Figueiredo admitiram a VEJA, na semana 

passada, que o quadro partidário pode ser alterado depois de novembro. “Se o PMDP 

tiver uma vitória inesperada e disso resultar em ambiente hostil ao presidente, com 

ameaças revanchistas, o quadro partidário será alterado. Nessa hipótese, o governo 

poderia mudar a sigla e ampliar sua bancada”. Por enquanto, a reforma mais robusta em 

andamento é a emenda Edison Lobão, impulsionada oficialmente pelo Palácio do 

Planalto. Ela inclui três vereadores por estado no Colégio eleitoral, obriga todos os 

partidos a apresentarem candidato a presidente e restabelecem o quorum mínimo de dois 

terços para reformas constitucionais. 
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