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A derrota de Ulysses 
muda relação de forças 

LEDA FLORA 

A ascensão do senador Mário Co
vas à liderança do PMDB na Assem
bleia Nacional Constituinte deverá 
resultar numa série de mudanças na 
ordem que vinha sendo construída 
pelo deputado Vlysses Guimarães, 
de um lado, e pelo governo, do outro, 
porque leva a marca forte da inde
pendência. 

Da noite para o dia, Mário Covas 
transformou-se no mestre-sala do 
partido. Afinal, com discurso de ape
nas 20 minutos, iniciou o processo de 
recuperação da identidade do 
PMDB, que se estava esvaindo, que
brou a série de vitórias que Ulysses 
Guimarães andava acumulando, 
abriu o debate sobre a sucessão pau
lista e criou fato novo para a presi
dencial, atrapalhou o ritmo que o 
PFL vinha imprimindo à sua ativi-

; dade política e, para completar, dei-
• xou o governo, no mínimo, de sobrea-
\ viso. 

, Quando o governo trabalhou 
', contra a soberania da Assembleia 
i Constituinte e colocou um líder seu 
] nft Câmara para deixar claro que 
• iria influir nos trabalhos — além de 
' -tentar cercar com o maior cuidado a 

duração do mandato presidencial — 
indicou de alguma forma que a 
Constituição deveria ter um vínculo 
com o presente, isto é, com os que 
mandam hoje. Com Covas na lide
rança do maior partido, os desenhos 
presidenciais perdem nitidez. Isso 
porque, se for levada em conta a his
tória do PMDB, se verificará que o 
partido tende a se unir quando se 
sente mais forte. E isso é fato, pois o 
oficialismo perdeu. 

O grande adversário do PMDB, 
hoje, é sem dúvida o PFL, dentro e 
fora da Assembleia. Nos últimos 
dias, observou-se que o PFL conduzia 
as articulações políticas na Consti
tuinte, incluindo aí o espaço cedido 
aos pequenos partidos. O primeiro 
problema decorrente da chegada de 
Covas à liderança já está montado: o 
líder Luiz Henrique havia feito acor
do no sentido de ceder a Ia vice-
presidência da Assembleia ao PFL. 
Mas Covas já informou que isso não 
existe. 

Desce também a estrela que 
acompanhou recentemente o líder Jo
sé Lourenço, do PFL, pois a superio
ridade de Covas para argumentar e 
convencer é total. O debate, antes de 
iniciado, já está comprometido. 
Além disso, pessoas muito ligadas a 
Covas sabem que ele vai atrair os 
pequenos partidos e, com maior po
der de barganha, poderá encurralar 
o ânimo dos liberais. 

No discurso que conquistou á 
bancada. Covas condenou a acumu
lação de cargos dentro do partido, 
numa referência clara ao deputado 
Ulysses Guimarães. E assumiu uma 
atitude de contestação. Agora, como 
desdobramento, deve-se assistir a 
uma luta de poder dentro do partido. 

Mário Covas apressou a discus
são em torno da sucessão paulista, 
no terceiro dia do governo Orestes 
Quércia. No Congresso, muita gente 
considerou que surgiu forte candida
to à sucessão do presidente José Sar-
ney. Covas já disse que prefere man
dato presidencial de quatro anos, 
mas a política tem uma dinâmica 
muito peculiar, como prova sua pró
pria condição neste momento. E é 
preciso deixar que as coisas acon
teçam. 

Embora com bom trânsito em to
das as áreas peemedebistas, o novo 
líder sente-se mais à vontade com os 
progressistas que, por sinal, ajuda
ram a empurrar sua candidatura. 
Para alguns políticos, significa que 
a Constituinte poderá se inclinar 
mais à esquerda e favorecer aquele 
grupo de apoio. Para outros, o fato 
não conduz, necessariamente, a ca-' 
minhos ideológicos e, sim, a um ape
go ao programa do PMDB, que pode
rá ser absorvido deforma mais densa 
na futura Carta Constitucional. 

Finalmente, há um componente 
psicológico na subida de Covas: ao 
retomar o discurso original do MDB, 
sem se preocupar com a circunstân
cia de atingir ou não o governo, criou 
condições para o partido recuperar 
prestígio popular. Isso conduz à cre
dibilidade, artigo que anda em fal
ta, e que bem administrada politica
mente, poderá encurtar a permanên
cia do presidente José Sarney no Pa
lácio do Planalto. (Brasília — Ag. 
Estado) 


