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jC^yas se prepara para 
reassumir discretamente 
Liderança na Constituinte 

SÃO PAULO — Quarenta 
dias depois da cirurgia em 
que recebeu duas pontes 
safena e uma mamaria, o 
Senador Mário Covas se 
prepara para reassumir a 
Liderança do PMDB na 
Constituinte. Por seu dese
jo, será um retorno discre
to; «sjsrn entrevistas, ainda 
neste fim de semana. Mas, 
se depender de sua família, 
Cevas só colocará os pés 
em Brasília na próxima ter
ça-feira. 

Hoje, o Senador se encon
trara com os médicos do 
Instituto do Coração, espe-
rando-se que receba o sinal 
verde definitivo para dei
xar São Paulo. Afinal, Co
vas seguiu à risca todas as 
determinações médicas des
de que deixou o Incor no 
més passado, chegando 
mesmo, por vontade pró
pria, a ficar alheio ao que 
se passava em Brasília, co
mo forma de preservar-se e 
acelerar a recuperação. 

Nos últimos dias, Covas 
tem mantido intensas con
versações telefônicas com o 
seu substituto na Lideran
ça, Deputado Euclydes 
Scalco (PMDB-PR). Segun
do o assessor do Senador, 
Sérgio Kobayashi, uma via
gem agora para Brasília 
nâo está descartada, mas só 
ocorrerá se Scalco comuni-
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car a Covas algum fato no
vo, que realmente exija a 
sua presença na Constituin
te. 

Se depender de sua mu
lher, Dona Lila, e de outros 
parentes, Covas só irá para 
Brasília na terça-feira, de
pois do feriado de Finados. 
Mas, dependendo do encon
tro de hoje com os médicos, 
Covas pretende antecipar a 
viagem. Antes, como sem
pre faz no Dia de Finados, 
visitará o túmulo de sua fi
lha Sílvia, em Santos, e en
tre sábado e domingo se
guirá discretamente para a 
Capital. O Senador ]á dei
xou claro que não pretende 
avisar a imprensa e muito 
menos dar entrevistas nes
se retorno. 
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