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para formação 
Brasília — Os Senadores José 

Sarney (MA) e Jarbas Passarinho 
(PA) arenistas considerados prová
veis Governadores de seus Estados, 
confirmaram ontem a existência 
de entendimentos, ainda na fase 
inicial ,para a formação de um no
vo Partido, de característica libe
ral progressista, após a extinção 
dos atuais, a Arena e o MDB. 

Definindo-se ideologicamente 
como um solidarista cristão, o Se
nador Passarinho disse que o futu
ro Partido "será integrado por 
aqueles que consideram a socieda
de injusta mas para corrigir as in
justiças não acham necessário di
namitá-la; preferem transformá-la 
democraticamente". O Senador 
Sarney considerou o pensamento 
correto. 

Popularizar 

O novo Partido, cuja constitui
ção dependerá basicamente da ex
tinção dos at ais e da orientação 
do futuro Presidente da República, 
terá dois grandes objetivos básicos: 
assegurar ao futuro Governo o ne
cessário apoio político e populari
zar a Revolução. Nas conversas ini
ciais, predomina a convicção de que 
a Revolução, apesar dos seus êxitos 
administrativos, não conseguiu 
manter o mesmo prestígio popular 
de seu início. 

"Com a constituição desse novo 
Partido" — disse o Senador Jarbas 
Passarinho -— "o General João Bap
tista de Figueiredo, que já tem o 
apoio militar, obteria, também, o 
apoio popular e ficaria em condi
ções de promover a transformação 
social exigida pela Nação e de as
segurar a permanência das refor
mas constitucionais a serem reali

zadas ainda pelo Presidente Ernes
to Geisel". 

Governadores 

Está prevista uma gradativa 
mudança no critério de escolha dos 
Governadores. A tendência, hoje, 
já confirmada pelos principais di
rigentes arenistas, é escolher pes
soas que tenham efetivo prestígio 
popular e hajam comprovado sua 
capacidade administrativa. Esta 
tese seria o principal motivo de já 
estarem sendo considerados como 
escolhidos para governar seus Es
tados os Srs José Sarney (MA), 
Virgílio Távora (CE) e Jarbas Pas
sarinho (PA), todos coordenadores 
do novo Partido. 

O Embaixador Delfim Neto, 
um dos principais articuladores do 
futuro Partido -— iriforma-se ex-
tra-oficialmente, que ele já teria 
discutido o assunto eomo próprio 
General Figueiredo — já manteve 
contatos neste sentido com vários 
políticos. O Senador Sarney, por 
exemplo, conversou com o Embai
xador Delfim Neto sobre o assun
to logo após este regressar de Pa
ris. Uma conversa com o Senador 
Passarinho ocorreu na noite de 
anteontem, no Hotel Eron, em 
Brasília. 

A própria candidatura do Em
baixador Delfim Neto ao Governo 
de São Paulo seria, também, um 
reflexo dessa nova estratégia. Ele 
poderá chegar ao Governo se con
seguir sensibilizar as bases eleito
rais da Arena e, com isso, demons
trar que tem condições de assegu
rar o apoio de São Paulo ao pró
ximo Governo. Em São Paulo a 

confirmam 
de Partido 
Arena tem sofridp várias derrotas 
eleitorais. 

Outro Estado em que há neces
sidade de popularizar a revolução, 
no entender dos principais articula
dores do futuro Partido, é o Rio de 
Janeiro. A atração de alguns inte
grantes do MDB e a própria estru
tura do novo Partido, com sua ten
dência progressista, solucionariam 
este problema. O Senador Roberto 
Saturnino (MDB-RJ), muito consi
derado entre seus colegas políticos, 
entre os quais o Senador Jarbas 
Passarinho e o Deputado Nelson 
Marchezan (Arena-RS), secretário-
geral da Arena, poderá ser um dos 
integrantes do futuro Partido — 
pelo menos é o que esperam seus 
coordenadores. 

O Deputado Nelson Marchezan, 
citado pelo Senador José Sarney 
como um dos elementos essenciais 
ao novo Partido, não recebeu,- ate o 
momento, qualquer consulta a res
peito. Ele acredita que havendo a 
extinção da Arena e do MDB será 
inevitável que surja uma outra 
agremiação política com essas, ten
dências e acha importante a con
quista, para a revolução, do apoio 
das camadas mais humildes. 

Entre os outros nomes citados 
como prováveis líderes desse futu
ro Partido — mas com os quais os 
entendimentos ainda se encontram 
na fase inicial, estão os Srs Antó
nio Carlos Magalhães (BA), Ney 
Braga (PR), Sinvai Guazelli (RS)' e 
Aureliano Chaves (MG). 

Após informar que conversou 
com o Embaixador Delfim Neto so
bre ó assunto, o Senador. Jarbas 
Passarinho disse estar convencido 
de que a tendência será liberal 
progressista., , , 


