
Úul£m'pefde e quem 
ganha com a eleição 

A vitória do senador Má
rio Covas é ruim para Sar-
ney, para Ulysses. Fernan
do Henrique Cardoso, Car
los SanfAnna. para o PFL 
e os pequenos partidos, 
mas é o fato mais positivo 
que aconteceu nos últimos 
tempos para dar maior 
equilíbrio e estabilidade à 
Assembleia Constituinte, 
segundo análise de expe
rientes políticos do PMDB 
e também do próprio PFL. 

Um desses políticos, co
nhecidos pela capacidade 
de análise, observava que 
Mário Covas é um político 
muito mais denso e seguro 
do que Luiz Henrique, ten
do, ao contrário deste, con
dições de unir o PMDB, 
evitando as divisões inter
nas que eram aproveitadas 
pelo PFL, os pequenos par
tidos e o Palácio do Planal
to. Ele dará mais estabili
dade e equilíbrio aos traba
lhos da Constituinte, segun
do opinião generalizada en
tre os políticos. 

AÇÀO PRÓPRIA 

Quando a apuração co
meçou, revelando constan
te vantagem de Covas, ain
da que apertada, o deputa

do mineiro Israel Pinheiro; 
comentou: "Como dizia o! 
velho Bias Forte (ex-' 
governador de Minqs,! 
quando a urna começa a fa
lar não pára mais..." 

O senador Severo Gomes 
(PMDB-SP) admitiu, às 
gargalhadas, que a vitória; 
de Covas não podia ser tipa! 
para Ulysses Guimarães,' 
que vinha aconselhando o[ 
novo líder do PMDB a não. 
concorrer porque não tinha 
a menor chance de ganhar. 
O senador Jamil Haddad, 
líder do PSB. afirmava que 
a vitória de Covas não é um 
fato auspicioso para os pe
quenos partidos, "porque! 
ele será um líder seguro''. • 

— Mas tem um fato posi
tivo — acabou-se o domínio 
do PFL sobre o PMDB. 
Doía ver o PFL comandar
as ações do PMDB. -Eli 
mesmo vi isso. O líder Luiz 
Henrique já havia concor
dado com nossas coloca
ções no caso da soberania, 
recuando depois que o de-. 
putado José Lourenço. • 
líder do PFL, afirmou tjue ] 
seu partido não concorda-'. 
ria com aquilo — afirmava, • 
ontem, o senador Jámjl ] 
Haddad. 


