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BRASÍLIA — As lideranças 
eleitas do PMDB e do PFL são 
exemplos claros de como o papel 
do Líder se dissolveu na medida 
em que avançaram os trabalhos 
da Constituinte. Elas também re
ceberam uma verdadeira pá de 
cal a partir da definição do siste
ma de Governo e do mandato 
presidencial. 

A de maior evidência continua 
a ser a do Senador Mário Co
vas, Líder do PMDB na Cons
tituinte, mas ele acabou delimi
tando bastante a sua atuação ao 
engrossar as fileiras do Bloco In
dependente do partido. Ali, entre 
os seus 93 integrantes, está o 
grosso dos peemedebistas que 
acompanham a sua liderança. 

Mas ele divide seu trabalho 
com outros independentes, como 
o Senador José Richa (PMDB-
PR), o Senador Fernando Henri
que Cardoso (PMDB-SP) e a ala 
que desde já prega a formação 
de uma nova legenda. Covas tem 
uma posição moderada e quer 
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esperar os rumos do partido 
após a Convenção. 

O Senador Fernando Henrique 
Cardoso, Líder do PMDB no Se
nado, fez um percurso parecido. 

. Durante muito tempo dividiu as 
atenções dos constituintes com 
Covas, mas, por força de proble
mas regionais, realiza um per
curso em direção à nova legen
da. Dos 45 senadores que 
teoricamente deveria liderar, 
apenas 23 assinaram o manifesto 
dos independentes, a maioria 
com posições claramente contrá
rias a deixar ô PMDB, como o 
Senador José Fogaça (RS). 

Ainda no PMDB, o Líder na 
Câmara, Deputado Ibsen Pinhei
ro — eleito por um acordo entre 
o Deputado Ulysses Guimarães e 
o Centro Democrático do Depu
tado Expedito Machado (PMDB-
CE) —, se identificava mais com 
os independentes e hoje realiza 
um trabalho mais interpartidá-
rio, na costura das normas para 
as eleições de 15 de novembro, 
do que propriamente partidário. 
Ficou paralisado entre uma op
ção e outra. 

No PFL, além de José Louren
ço (BA) na Câmara, que, aparen
temente, lidera a maior fatia pe-
felista, mas escudado no 
trabalho dos Ministros do parti
do — temos o Senador Carlos 
Chiarelli (RS). Ao se distanciar 
progressivamente do Governo, o 
Senador acabou isolado no PFL. 
Hoje declara abertamente que 
está disposto a entregar o cargo 
para o Senador Marcondes Ga
delha (PB). 

* O Centrão surgiu em meio aos 
trabalhos da Constituinte como 
a promessa da formação de um 
novo partido." Seus integrantes 
costumavam dizer que o grupo 
não possuía líderes, mas sim 
coordenadores. E tinha muitos, a 
começar pelos Deputados Rober
to Cardoso Alves (PMDB-SP), Ri
cardo Fiúza (PFL-PE) e o próprio 
José Lourenço (BA), que quase 
foi desautorizado a falar pelo 
grupo pelo radicalismo de suas 
declarações. O Centrão simples
mente se desfez assim que foi 
aprovado o sistema de Governo 
e o mandato presidencial. Hoje 
cada um só fala por si. 
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