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Esquerda terá peso pequeno 
À Constituinte.será dominada por maioria conservadora 

CORIOLANO GATTO 
Correspondente 

Rio — A menos de um 
mes das eleições, o perfil 
da Assembleia Nacional 
Constituinte vai, cada vez 
mais, sendo talhado a uma 
nítida tendência conserva
dora. Levantamento preli
minar feito junto aos prin
cipais estados das cinco re
giões do Pais indica que as 
esquerdas terão uma ban
cada de aproximadamente 
70 parlamentares, do total 
de 487 para a Câmara dos 
Deputados e 72 no Senado, 
e aponta quem serão as es
trelas do Congresso Consti
tuinte. Apesar do temor 
das multinacionais, de que 
os debates em torno da pró
xima Constituinte alavan-
quem uma "onda naciona
lista", já há quem expulse 
este "fantasma". 

A incerteza quanto às 
tendências que se vierem a 
manifestar na Assembleia 
Nacional Constituinte cer
tamente preocupa os inves
tidores, sejam eles nacio
nais ou estrangeiros - ad
mite o presidente da Asso
ciação Nacional dos Fabri
cantes de Veículos Automo
tores (Anfavea) e vice da 
General Motors, André 
Beer. "Entretanto - ressal
va -, não há Indicações de 
que venham a ocorrer mo
dificações profundas na or
dem constitucional". 

De fato, o conservadoris
mo será a marca registra
da no Congresso Consti
tuinte a ser eleito no dia 15 
de novembro. Em uma pre
visão mais otimista, o PT 
deve abocanhar umas 20 
cadeiras na Câmara - não 
faria nenhum senador -, e 
os pessimistas chegam a 
falar somente de 15 vagas. 
O PDT do governador Leo
nel Brlzola, por sua vez, 
elegeria de 30 a 35 parla
mentares, calculam expe
rientes analistas políticos. 
A bancada das esquerdas 
seria acrescida do pequeno 
bloco do PMDB a ser eleito 
sobretudo por São Paulo e 
Pernanbuco e de outros 
partidos menores o PCB, 
PCdoBePSB. 

As campanhas mais azei
tadas em todo o Pais só 
confirmam esta tendência, 
mostrando claramente a 
cartada decisiva que a ini
ciativa privada joga para 
assegurar uma expressiva 
representação na Consti
tuinte. Em São Paulo, a 
União Democrática Rura
lista (UDR) deposita as 
suas fichas em pelo menos 
14 candidatos. De saída, já 
se sabe que dois deles têm 
grandes chances de chega
rem até Brasília, depois de 
15 de novembro. O primei
ro é o deputado Roberto 
Cardoso Alves, do PMDB, 
um grande proprietário ru
ral, e o outro, curiosamen
te, é o ex-presidente da 
Embratur, o economista 
Miguel Colassuono (PFL). 

Ainda de São Paulo, 
emergem candidatos que 
terão um grande peso nos 
debates da próxima Consti
tuição. O ex-ministro Del
fim Netto, pelo PTB, terá 
uma votação que ultrapas
sa os 200 mil eleitores, con
ta com apoio ostensivo dos 
grandes frigoríficos, mas 
não integra o "listão" da 
UDR, asseguram os diri

gentes paulistas da entida
de. 

Em compensação, a ba
lança cai um pouquinho pa
ra a esquerda com a elei
ção praticamente assegu
rada dos dois senadores 
paulistas - Fernando Henri
que Cardoso e Mário Covas 
- ambos apoiados por seto-
res independentes da es
querda peemedebista e os 
chamados empresários 
"modernizantes", como 
Paulo Franci (Coldex Fri-
gor) e Matias Machllne 
(Grupo Sharp). 

Mas é ainda em São Pau
lo que pode acontecer a 
eleição de uma bancada pe
quena de esquerda, mas o 
suficiente para influenciar 
bastante os trabalhos da 
Constituinte. O presidente 
nacional do PT, Luís Igná-

A marca da 
Constituinte a 
ser eleita em 

15 de novembro 
será o 
conservadorismo. 
As empresas 
multinacionais 
já admitem que 
não ocorrerão 
profundas 
modificações 
na ordem 
constitucional 

cio Lula da Silva, vai alcan
çar, no mínimo, 700 mil vo
tos, convertendo-se no 
mais novo fenómeno eleito
ral da história do País. Es
te desempenho joga por 
água abaixo a previsão fei
ta pelo empresário António 
Ermírio de Moraes, logo 
após as eleições de 1982, de 
que Lula estava "politica
mente morto" ao trocar o 
sindicato por um partido 
político. 

Outro nome de peso da 
esquerda é o deputado Al
berto Goldman, do PCB, 
que já tem assegurada a 
sua reeleição. Quem tam
bém vem conseguindo uma 
boa performance no debate 
eleitoral é o deputado José 
Genoíno, do Partido Revo
lucionário Comunista 
(PRC), legenda abrigada 
dentro do PT, e mesmo os 
seus adversários políticos 
acreditam que ele tenha, 
no mínimo, 100 mil votos. 
Aliás, a comunidade de in
formação deve estar sur
presa com o bom desempe
nho deste minúsculo parti
do, uma dissidência do PC 
do B fundada oficialmente 
em 1984. Além de Genoíno 
que lutou na guerrilha do 
Araguaia, o PRC pode fa
zer ainda dois deputados: 
Humberto Cunha - sempre 
apontado pelo Ibope, no Pa
rá, na lista dos 10 candida
tos mais fortes a deputado 
federal - e Tarsa Genro, no 
Rio Grande do Sul. 

Os pesos pesados da 
Constituinte residem, con
tudo, na ala conservadora e 
na práUca são uns poucos, 
muitos poucos mesmo, com 
capacidade de fato para in

terferirem com desenvoltu
ra nos debates em torno da 
próxima constituição. No 
Rio de Janeiro, as princi
pais estrelas deste bloco 
são o deputado Álvaro Val-
le (PD, o primeiro absolu
to nas pesquisas de opinião, 
e o ex-ministro da fazenda, 
Franc i sco Dorne l les 
(PFL), que tem por trás de 
si um bem montado esque
ma empresarial, onde não 
falta, por exemplo, o apoio 
do empresário e ex-prefeito 
do Rio, Israel Klabin. Pela 
esquerda, com chances 
reais de vitória, seriam 
Lysaneas Maciel (PDT), 
Wladimir Palmeira (PT) e 
Marcelo Cerqueira (PSB). 

De muita conversa de pé 
de-ouvido, o Estado de Mi
nas Gerais define uma ban
cada na Constituinte bas
tante moderada. Ainda que 
não seja o mais votado, o 
deputado Pimenta da Vei
ga (PMDB) será um nome 
influente no Congresso 
Constituinte. Aéclo Neves 
Cunha, neto do ex-
presidente Tancredo Ne
ves, aparece em primeiro 
lugar nas pesquisas de opi
nião. E um nome com mul
ta Influência dentro da di
reita. E parece que já se re
cuperou do affalr das pe
dras preciosas o ex-
minlstro da Justiça, Ibra-
hlm Abi-Ackel, também 
bem cotado nas pesquisas. 

No Paraná, a iniciativa 
privada diversificou bas
tante os seus candidatos In 
pectore, mas concentrou os 
seus esforços no PMDB. 
Por esta legenda segura
mente serão eleitos o re
presentante da UDR, Paulo 
Marques, do município de 
Cascavel, Basílio Villami, 
ligado ao Banco Bamerin-
dus, Max Rosemman, 
Maurício Nasser (Consór
cio Nasser) e Waldir Pugi-
lisse, que defenderá na 
Constituinte os interesses 
das empresas de agrotóxi-
cos. 

Ainda por este Estado, as 
empresas privadas da área 
de saúde dão um apoio os
tensivo a Reinhold Stepha-
nes (PFL), os grandes pro
prietários de terra inves
tem pesado em Dioníssio 
Assis Dal-Prá (PFL). Pe
los setores mais ideológi
cos da esquerda, há somen
te dois candidatos a depu
tado federal com possibili
dade de vitória: Glaus Ger-
mer, ex-secretário da Agri
cultura, e Gilberto Carva
lho, ligado à igreja pro
gressista, ambos do PT. 

Ao contrário do Rio de 
Janeiro, no Paraná as es
trelas da Constituinte têm 
grande indicação politica, 
concentrando-se nas candi
daturas para o Senado. O 
ex-governador José Richa 
e o ex-ministro dos Trans
portes Affonso Camargo, 
dificilmente vão deixar de 
serem eleitos. E dentro da 
Região Sul, Richa é quase 
sempre lembrado como um 
nome capaz de disputar a 
Presidência da República. 

Em Santa Catarina, a in
dústria de alimentos asse
gurará uma boa represen
tação. Do grupo Sadia, con
corre Vitor Fontana, a de
putado federal, e o grupo 
Perdigão continuará com o 
senador Ivan Bonato, que 
era suplente do ministro da 
Educação, Jorge Borhau-
sen. O candidato da UDR 
fica por conta de Ivo Bia-

chini. As empresas de 
agrotóxlcos e fertilizantes, 
por sua vez, apostam tudo 
em Ivo V anderlinde e o 
grupo Gughleme, da área 
de mineração, dá um gran
de apoio a Eduardo Morei
ra Pinho (PMDB), outro 
candidato a deputado fede
ral praticamente eleito. 

As pequenas e microem-
presas também mobilizam-
se em Santa Catarina e fi
zeram uma lista de candi
datos à Câmara, na qual 
consta Luiz Henrique da 
Silveira (PMDB), Artenir 
Werner (PDS), alinhados 
com os chamados setores 
progressistas. No PT, o 
líder do movimento dos 
sem-terra, José Fritsch, 
deve ser eleito, em função 
do bem organizado traba
lho político feito no oeste do 
Estado. 

No Rio Grande do Sul é ti
da como certa a eleição de 
Nelson Marchezan para o 
Senado, em um reforço da 
ala conservadora, e certa
mente a principal lideran
ça do capenga PDS. Dentro 
desta legenda, o ex-
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ministro da Indústria e do 
Comércio, Pratini de Mo
raes, será um outro peso 
pesado e, além de defender 
as teses da iniciativa priva
da, representará os inte
resses da indústria de cal
çados e do setor petro
químico. Na esquerda, as 
perspectivas não são nada 
boas e como certo mesmo 
somente a eleição do ban
cário Olívio Dutra e com 
possibilidades para Antó
nio Marangão, do movi
mento dos sem-terra, além 
da candidatura do PRC. 

Para o norte do país, a 
esquerda corre o risco tam
bém de ser esmagada pelos 
setores mais conservado
res. Em Pernambuco, por 
exemplo, alguns peemede-
blstas históricos, como 
Cristina Tavares, Egídio 
Ferreira Lima, Oswaldo 
Lima Filho, enfrentam difi
culdades para consegui
rem a reeleição. Enquanto 
isso, è certa a eleição do 
presidente do Sindicato da 
Indústria do Açúcar e do 
Álcool do Estado. Gilson 
Machado, ou do usineiro 
Marcos Queiroz, do PMDB, 
cunhado do candidato do 
PFL ao governo, José Mú-
cio. Entre os seus pares, 
Queiroz è apontado como 
um liberal, ao contrário de 
Machado. 

De Pernambuco, sai ain
da uma liderança com pro-
jeçâo nacional: o ex-
governador Roberto Maga
lhães. E reforçará no Sena
do o coro das vozes da livre 
iniciativa. Apesar das difi
culdades, o PCB deve ree
leger o deputado Roberto 
Freire, um dos principais 

quadros políticos do Partl-
dão, a nível nacional. 

Acompanhando a tendên
cia verificada em quase to
dos os estados, a Aliança 
Democrática conquista a 
maioria absoluta das vagas 
em disputa no Ceará para 
deputado federal. Os no
mes com maior poder da 
articulação são os de Be
zerra de Mello, empresário 
ligado à educação com ne
gócios em Mogi das Cruzes 
(SP), e Moyses Pimental, 
ambos pólos importantes 
da sustentação ao candida
to ao governo, pelo PMDB, 
Tasso Jerelssati. No time 
dos coronéis, situa-se o se
nador Virgílio Távora. Os 
bolsões sinceros, porém, 
radicais da direita vão as
segurar ainda a eleição de 
Osmar Diógenes, ligado 
aos grandes proprietários 
de terra. 

Pelas previsões de ana
listas políticos do Ceará, a 
bancada da esquerda será 
reduzidíssima - duas ou 
três vagas -, e os nomes 
mais cotados são os seguin
tes: Moema Santiago 
(PDT), António Amorin 
(PT) e Rosa Fonseca, do 
Partido Revolucionário 
Operário, uma dissidência 
do PRC fundada neste ano 
e abrigada também no PT. 

No Maranhão, a maior 
votação do Estado deve fi
car com Sarney Filho 
(PMDB) entre 100 e 150 
mil. Em uma região mar
cada pelos conflitos de ter
ra, a UDR tem candidatos 
em quase todos os partidos 
- PMDB, PTB, PFL, PSB e 
PDT. Os setores mais à es
querda da política mara
nhense, com dificuldades, 
poderiam eleger um dos se
guintes nomes: Haroldo Sa
bóia (PMDB), Luís Pedro 
(PC do B), José Carlos Sa
bóia (PMDB) e Jackson 
Lago (PDT). 

Uma estrela do esfacela
do PDS provavelmente se
rá eleita para o Senado pelo 
Estado do Pará: o ex-
ministro Jarbas Passari
nho. 

A UDR entra também 
com o seu poder de fogo no 
Estado de Goiás, sobretudo 
em legendas de aluguel, co
mo o PDC, além do PMDB 
e PFL. O grande quadro da 
esquerda é o ex-líder estu
dantil Aldo Arantes, que se
rá eleito pelo PMDB, em
bora seja ligado ao PC do 
B. 

Na Constituinte fica asse
gurada ainda a presença de 
grandes oradores com o se
nador Roberto Campos 
(PDS-MT), um opositor 
implacável da política eco
nómica do governo, além 
da principal estrela do 
PMDB e provável presi
dente dos trabalhos— Ulys-
ses Guimarães. 

Enquanto o Palácio do 
Planalto prevê que o 
PMDB e o PFL terão 80 por 
cento dos 559 constituintes 
eleitos em 15 de novembro 
(cerca de 447 parlamenta
res), os mais experientes 
líderes da Aliança Demo
crática começam a fazer 
uma outra conta da banca
da ligada ao governo, quem 
são os políticos alinhados 
com Ulysses, favorável a 
um mandato de quatro 
anos para o presidente José 
Sarney, ou com Marco Ma
ciel, defensor da tese de 
seis anos. 


