
Sarnev nao quer 
maioria dispersa 

Curitiba — 0-&e»adaJLlo* 
„j&JSa¥ft&3u reafirmou que a 
r é í o r m u l a ç ã o partidária 
"não poderá significar .a 
perda da maioria de que o 
Governo dispõe hoje no 
Congresso". Destacou que 
essa maioria advirá de um 
só Partido, mas admitiu 
a existência de Partidos 
classificados como "inde
pendentes", que eventual
mente possam apoiar poli-
ticamenite o Governo e, nos. 
Estados, realizar alianças 
regionais. 

Ainda que tenha dito en^ 
• ©entrar, no Paraná, unani
midade idos arenistas con
sultados em torno- . desta 
questão, o presidente nacio
nal da Arena enfrentou, pe
lo menos, duas resistências: 
a do ' ex-Senador Mattos 
Leão, e a do Senadsor Afon
so Camargo Neto — que fa
la também em nome do ex-
Governador Canet Júnior, 
que se encontra no exterior. 
Eles defendem, a formação 
de um Partido independen
te, enquanto o ex-Governa
dor Paulo Pimentel e o Go
vernador Ney Braga pro
pugnam pela constituição 
do chamado Arenão. O 
ex-Senador Acioly Filho 
não participou -do aconte
cimento. 

DIFERENÇA 
A recomposição partidá

ria da Arena paranaense 
assenta-se, sobretudo, em 
diferenças que se formaram 
ao longo dos últimos cinco 
anos, até mesmo- ásperas, e 
que estão longe dese cica
trizarem. Assim, o ex-Se
nador Mattos Leão, que sus
tentou longa oposição ao 
Governo do Sr Jayme Ca
net, realiwhou-se posterior
mente e, por fim, acabou 
preterido na indicação pa
ra Vice-Governador do Sr 
Ney Braga, não admite par
ticipar .de um mesmo Par
tido com o atua! Governa
dor, a quem ele chamou, 
ontem, de "chantagista" e 
"proprietário da Capitania 
do Paraná". 

Alegando ter a seu lado 
seis deputados federais e 10 
estaduais, ele. acha que per
manecer no "Arenão", junto 
com o Governador Ney Bra
ga, é o mesmo que repetir 
"uma história de pressões", 
pois em sua t 'Opinião esse 
Partido será dominado pelo 
Governador, "que continua
rá exercendo seu estilo ha
bitual de pressionar, chan
tagear, ludibriar". Desta for- . 

« 

ma ele está disposto a cons
tituir um Partido' indepen
dente "que no plano federal 
possa dar sustentação polí
tica ao Governo do Presi
dente Figueiredo" e, régio- , 
nalmenite, possa opor-se >m. 
predomínio do Sr Ney Bra
ga. Em função disso, afir
mou ter conversado muito 
com o Deputado^ federal 
Magalhães Pinto e anunciou 
entendimentos eram o Sena
dor Tancredo Neves. E ad
mite uma composição còm 
o grupo liderado pelo Se
nador Afonso Camargo Ne
to e pel» ex-Governador 
Jayme Canet. 

INDEPENDENTE 
Estes dois também pen

sam num Partido indepen
dente, de. sustentação do 
Governo Figueiredo, ligado, 
segundo o Sr Camargo Ne-* 
to, "aos pessedistas minei
ros". Uma diferença entre 
esse projeto e o acalentado 
pelo Sr Mattos Leão é de 
que o .Partido dos Srs Ca
margo Neto e Jayme Canet 
deverá apoiar o Governo 
Ney Braga, enquanto que 
isso não é admitido pelo 
grupo do ex-Senador. Aliás, 
tanto o Sr Jayme Canet 
quanto o Sr Afonso Camar
go poderiam compjartilhar 
com o Partido do Governa
dor, caso neste Partido não 
estrelasse a figura do ex-
Governador Paulo Pimentel. 

Ont?em, durante almoço 
com parlamentares e mem

bros do Diretório Regional 
da Arena, o Sr Paulo Pi
mentel foi categórico: "Eu 
sou do João enquanto • 
ele existir politicamente''. 
Como o Governador Ney 
Braga também é.. Ambos 
estão agoira de bem. E 
o primeiro tenta, quase 
que desesperadamente, pro
mover o que todos já admi
tem como impossível: apa
gar as mágoas entre os èx-
Governadores Paulo Pimen
tel e Canet Júnior, e colo
cá-los num mesmo Partido, 
até porque é necesário apa
ziguar os arenistas parana
enses que deverão, dentro 
dos planos oficiais, integrar 
o futuro Arenão. Caso 
contrário, a filiação de um 
dos dois grupos a um Par
tido independente será ir
reversível. O Sr Ney Braga 
deixou claro, ontem, que es
tá disposto a negociar. E 
enfatizou: "Não será sur
presa para mim, governar 
com minoria. Eu já gover
nei nessas condições. Só 
que não acredito, hoje, nes
sa hipótese". 


