
Govas recomenda dinamismo a partido 
Com o lastro invejável e indis

cutível de oito milhões de votos, o 
provável líder do PMDB na As
sembleia Nacional Constituinte, 
senador Mário Covas (SP), faz dois 
alertas: ao Palácio do Planalto 
avisa que "não aceitará qualquer 
tipo de liderança do governo na 
Assembleia Nacional Constituin
te" e, ao seu próprio partido, re
comenda "reestruturação e di
namismo" como única fórmula 
capaz de garantir ao PMDB real 
participação no "dia-a-dia do 
governo" para a superação da crise 
económica, que traz no seu bojo a 
crise politica. 

Institucionalizar a atuação do 
PMDB. Esta é a palavra de ordem 
do senador Mário Covas. Ele con
sidera que, com a responsabilidade 
de atuar em duas vertentes distin
tas — a Constituinte e o governo 
—, o partido deve ativar seus 
mecanismos de organização inter
na, desde a própria direção até o 
trabalho da Fundação Pedroso 
Horta, para se manter em "per
manente ebulição" e ampliar os 
canais de diálogo sociedade/gover
no/sociedade, que, para ele, carac
terizam o papel dos partidos po
líticos dentro de um regime de
mocrático: 

"Nós internalizamos — analisa 
Mário Covas — algo que parece 
ainda vestígio do autoritarismo: o 
fato que tradicionalmente o partido 
existe para servir ao governo. No 
regime democrático não é assim. O 
partido politico chega ao governo, 
ele chega ao poder. Isso se explicita 
através de figuras, através do 
presidente, dos ministros. Mas, na 
verdade, quem está no governo é o 
partido, é o PMDB. Isso cria uma 
duplicidade de funções. De um lado 
a de cumprir as obrigações do 
governo e de outro a obrigação de 
exigir do governo posições que 
satisfaçam seus compromissos com 
a opinião pública". 

E esta interação que, para o 
senador, sofre atualmente dificul
dades, de responsabilidade muito 
mais do próprio PMDB do que do 
governo. "Da forma como o par
tido opera". Admitindo que hoje o 
único canal institucionalizado en
tre o partido majoritário e o Pa
lácio do Planalto e o diálogo entre o 
presidente Sarney e o deputado 
Ulysses Guimarães, Mário Covas 
se ressente da falta de delegação do 
partido para discutir com minis
tros e autoridades do Executivo a 
atuação do governo. 

"Eu tenho estado com todos os 
ministros da área económica, 
sozinho ou com grupos de par
lamentares, mas não posso falar 
em nome do meu partido, não 
tenho delegação de autoridade para 
isso. Então esses encontros não 
passam de iniciativas individuais 
sem muitos resultados práticos". 

A atuação dos parlamentares e 
do próprio PMDB enquanto 
"governo" e maioria no poder 
Legislativo ordinário é claramente 
distinta, para Mário Covas, da As
sembleia Nacional Constituinte. 
"Estar no governo é um fato 
episódico", alerta o senador, em 
contraposição a uma Constituição 
que deve transcender a uma po
larização governo/oposição. "Na 
Constituinte, a presença do gover
no é a de um estranho no ninho". 
Dai porque ele repudia com vee
mência a possibilidade de o pre
sidente Sarney articular um "bloco 
governista para atuar na Asem-
bléia e adverte que não se sub
meterá a qualquer tipo de liderança 
nesse sentido: "Não serei liderado 
por um líder do governo nem de 
oposição na Constituinte. Posso 
até sair do plenário da Câmara, 
numa sessão de Constituinte, e 
voltar ao mesmo plenário para uma 
sessão do Congresso e aceitar esta 
liderança. Mas na Constituinte 
não". 

Para responder a esta multi
plicidade de funções — compro
misso com o governo, com a so
ciedade e com a elaboração da nova 
Carta constitucional —, Mário 
Covas espera uma iniciativa da 
Executiva Nacional do PMDB que, 
na reunião que fará ainda esta 
semana, deve colocar como 
prioridade a reestruturação par
tidária, a começar pela escolha do 
nome que deve substituir Ulysses 
Guimarães na sua presidência. "Eu 
acho o Dr. Ulysses o melhoi 
presidente do PMDB, mas hoje ele 
está convocado para uma outra 
tarefa". Fazendo coro com a po
sição defendida durante toda esta 
semana por expoentes do PMDB, 
Covas considera que "a direção do 
partido, e a partir dela todo o 
PMDB, deve estar atuando com o 
máximo de intensidade porque 
temos que facear uma crise". 

A posse dos governadores 
eleitos, em 15 de março, vai impor 
ao presidente Sarney, prevê Covas, 
a necessidade de uma reforma 
ministerial. Não que ela atinja o 
sentido amplo do termo nem que 
represente a exata proporciona
lidade das conquistas eleitorais do 
PMDB e do PFL. "Ela (a reforma 
ministerial) vai acontecer de forma 
natural — ele acredita — como 
resultado da correlação de forças 
não só partidárias, mas de influên
cias individuais e regionais". Tam
bém não será a maior ou menor a 
presença de representantes do PFL 
na composição ministerial, para 
Covas, que vai determinar a área 
de influência do PMDB, desde que 
o partido, através dos mecanismos 
que deve agilizar, mantenha o 
"comando". "É possível você 
executar uma politica — em ter
mos, pelo menos — com esta ou 
aquela pessoa na medida que o 
comando do governo decida as
sim". 


