
Covas mante 
O senador paulista Mário 

Covas mantém obstinada
mente sua candidatura a 
líder do PMDB na Consti
tuinte, ainda que advertido 
de que corre o risco de uma 
derrota para o líder do par
tido na Câmara, deputado 
Luiz Henrique. A impres
são geral é de que a maio
ria dos 487 deputados nun
ca votará em um senador e 
que a condição de paulista 
se encarrega de eliminar 
qualquer chance na candi
datura de Mário Covas. 

"Eu quero lutar para que 
o PMDB volte aos seus 
compromissos históricos. 
O partido precisa voltar 
aos tempos do navegar é 
preciso", afirma Mário Co
vas, deixando claro que lhe 
importa marcar uma posi
ção. O senador acredita 
que tem chances de sair vi
torioso na disputa, ainda 
que enfrentando um depu
tado e a condição de mais 
um paulista a pleitear posi
ção importante no plano fe
deral. 

Ulysses Guimarães de
fende a tese de que a lide
rança do PMDB na Consti
tuinte deve ser dividida en
tre os lideres do partido na 
Câmara e Senado, Luiz 
Henrique e Fernando Hen
rique Cardoso. Covas sabe 
que não conta com apoio da 
cúpula partidária. Agora, 
sua situação ficou ainda 
mais difícil, com o recente 
entendimento entre o presi
dente Sarney e o líder do 
PMDB, Luiz Henrique. 

Tudo indica que, após o 

n candidatura 
resultado eleitoral avassa
lador, a cúpula do PMDB 
acertou em São Paulo que a 
liderança do PMDB no Se
nado seria entregue ao se
nador Fernando Henrique 
Cardoso, ficando a lideran
ça da Constituinte para o 
senador Mário Covas. Pos
teriormente, verificou-se 
que íá havia paulista de
mais, o que desaconselha
va a entrega da liderança 
na Constituinte para Mário 
Covas. 

O deputado Luiz Henri
que, por sua parte, afirma 
que foi escolhido em vota
ção na bancada do PMDB 
para ser líder na Câmara e 
na Constituinte. Como a 
Câmara praticamente nâo 
funciona, agora, ele se con
sidera líder na Constituin
te, revezando essa condi
ção com o senador Fernan
do Henrique Cardoso, líder 
da bancada do PMDB no 
Senado. 

— Não fui escolhido líder 
para ter carro e motorista. 
Quero trabalhar. Se for 
derrotado, eu renunciarei à 
liderança, disse o deputado 
catarinense. 

Aprovado o Regimento 
Interno da Constituinte. 
Luiz Henrique vai procurar 
Ulysses Guimarães para 
que seja convocada uma 
reunião dos 305 constituin
tes do PMDB, deputados e 
senadores, a fim de decidir 
sobre quem deve ser o líder 
do partido na Constituinte. 
O PMDB é o único partido 
que ainda não indicou nin
guém para o cargo. 


