
<€ 
9ftj FOLHA DE S. PAULO 

2 2 FEV1987 

ANC88 
Pasta 20 a 24 
fev/87 
060 fc/Uc^ 

ovas e Luiz Henrique disputam liderança 
Da Sucursal de Brasília 

U m a n o v a 
disputa interna 
começa a tomar 
conta do PMDB 
em Brasília. É a 
indicação do líder 
do par t ido no 
Congresso consti
tuinte —isto é, 
aquele que falará 
por senadores e deputados, indistin
tamente. São dois os candidatos, o 
senador Mário Covas (SP) e o 
deputado federal Luiz Henrique (SC), 
atual líder do partido na Câmara dos 
Deputados. 

Ontem, a bancada do partido na 
Constituinte reuniu-se, pela manhã, 
no Auditório Nereu Ramos, do Con
gresso Nacional, para apreciar o 
substitutivo do Regimento Interno do 
Congresso constituinte que seria 
apresentado em plenário na sessão 
das 15h. Mas o assunto que dominou a 
discussão e correu paralelamente ao 
debate regimental foi a indicação do 
líder do partido na Constituinte. 

O debate começou quando a depu
tada Cristina Tavares (PE) recla
mou do comportamento do líder do 
g o v e r n o na Câmara , Car los 
SanfAnna (PMDB-BA). Ela disse 
que os deputados haviam recebido, 

Horário gratuito é 
antidemocrático, 
reclama a Abert 

Da Reportagem Local 
e da Sucursal do Rio 

O presidente da Associação Brasi
leira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (Abert), Joaquim Mendon
ça, 59, disse ontem que a proposta 
contida no substitutivo do regimento 
interno do Congresso constituinte, 
segundo a qual as emissoras de rádio 
e TV reservarão dez minutos diários 
e gratuitos para divulgar os traba
lhos constitucionais, é uma "imposi
ção ditatorial", e o resultado das 
"pressões do grupo 'xiita' coman
dado por António Britto (PMDB-RS) 
sobre o senador Fernando Henrique 
Cardoso (PMDB-SP), relator do pro-
jeto. 

"A cobertura da imprensa tem sido 
enorme", diz Mendonça, 'PÃO há 
motivos para essa imposição". Ele 
disse que levou a posição da Abert ao 
relator, há pouco mais de uma 
semana, mas "faltou-lhe sensibilida
de". Segundo Mendonça, a radiodifu
são não quer um confronto, mas 
considera "antidemocrática" a solu
ção adotada. 

Na opinião de dois especialistas 
ouvidos pela Folha, as emissoras não 
estão obrigadas a ceder gratuitamen
te o horário. O presidente da seccio
nal paulista da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-SP), António Cláudio 
Mariz de Oliveira, 41, disse que o 
Regimento Interno "não vincula as 
empresas de radiodifusão", que po
dem simplesmente se recusar a 
ceder o horário. Esta também é a 
opinião do advogado e professor de 
Direito Tito Costa, 63: "A Constitui
ção atual estipula que só se é 
obrigado a fazer ou deixar de fazer 
algo em virtude de lei, e o Regimento 
Interno não é uma lei". 

O diretor de programação da Rede 
Manchete de Televisão, Zevi Ghivel-
der, classificou como "uma piada" a 
proposta, mas ressalvou que a Man
chete "cumprirá a lei", se ela for 
aprovada. Pessoalmente, disse achar 
que "uma sugestão dessas, nos Esta
dos Unidos, provocaria uma garga
lhada nacional", e que a Manchete já 
reserva entre vinte e quarenta minu
tos diários de sua programação 
jornalística para cobertura do Con
gresso constituinte. 

Ghivelder manifestou preocupação 
quanto aos custos que a medida 
representará para as emissoras, e 
que vão variar conforme o horário da 
transmissão. "Quem vai /^pduzir 
esses programas? Quem os apresen
tará? Com equipamentos de quem? 
Se tudo ficar a cargo das estações, os 
custos serão ainda mais elevados". 

A Folha tentou ouvir a opinião da 
Rede Globo, Rede Bandeirantes, TVS 
e TV Record, mas não foram encon
tradas as pessoas autorizadas a 
tratar do assunto. Ninguém atendeu 
os telefones do vice-presidente de 
Operações da Globo, José Bonifácio 
de Oliveira Sobrinho (Boni), e do 
superintendente de comercialização, 
Miguel Pires Gonçalves. 

Isabel Cristina 

Fernando Henrique (PMDB-SP) discursa na reunião da banrada do partido 

no dia anterior, dois questionários 
sobre qual das oito comissões temáti
cas do Congresso constituinte deseja
rão integrar. Um dos questionários 
era de Luiz Henrique, o outro de 
Carlos SanfAnna. 

Cristina Tavares disse que a maio
ria dos deputados responderia so
mente o questionário de Luiz Henri
que já que a escolha das comissões 
temáticas seria assunto estritamente 
partidário. Estava implícita na sua 
posição um apoio a Luiz Henrique 

como aquele que deve falar pelo 
PMDB na Constituinte. 

Ontem, Luiz Henrique afirmou que 
é candidato a acumular sua função 
atual de líder na Câmara com a de 
líder no Congresso constituinte. Disse 
que recebeu uma moção de apoio à 
sua candidatura dos coordenadores 
estaduais das bancadas de deputados 
do PMDB. Ao mesmo tempo, os 
articuladores da candidatura Covas 
tentaram precipitar ontem mesmo o 
processo de escolha do líder na 

Constituinte. Alguns deputados disse
ram que um abaixo assinado pró-Co-
vas correria o auditório ontem, mas 
isto não aconteceu. 

O próprio Covas, sem declarar-se 
ostensivamente candidato, afirmou 
durante a reunião que a escolha do 
líder deve ser discutida logo pelo 
partido. "Exercendo a presidência da 
Constituinte (e também da Câmara 
dos Deputados) ele (Ulysses Guima
rães) está incompatibilizado para 
liderar a bancada", disse Covas, 
retirando-se em seguida. 

Segundo o senador Fernando Hen
rique Cardoso (PMDB-SP), a disputa 
pela liderança coloca em campos 
opostos as bancadas do partido no 
Senado e na Câmara. Os deputados 
seriam majoritariamente favoráveis 
a Luiz Henrique, enquanto os senado
res prefeririam Covas. O deputado 
federal Tidei de Lima (SP), porém, 
disse ontem que a protelação da 
escolha visa- fortalecer as posições de 
Luiz Henrique e Fernando Henrique. 

Um dos articuladores da candida
tura Covas, Tidei de Lima é um dos 
deputados mais fiéis ao governador 
eleito de São Paulo, Orestes Quércia, 
que quer Covas como líder. Fernando 
Henrique Cardoso, entretanto, negou 
a pretensão: "Não sou candidato a 
líder" —afirmou na tribuna do audi
tório. Disse ainda que se Covas for 
candidato terá seu apoio. 
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