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para reforma da Arena 

O presidentg nacional da Arena, senador 
JíAé Cai uey*cT>meçou a colocar em prática a 
sua ideia de reformar a estrutura da Arena, 
ao reunir-se ontem com sua equipe de 
trabalho formada inicialmente pelo futuro 
secretário-geral do Ministério da Agricul-

•-eura, Flávio Pécora, pelo professor da 
Unicamp, Luiz Lisante, pelo jurista de-

1 putado Ujalma Marinho e pelo presidente 
da Fundação Milton Campos, deputado 
Rogério Rego. O tema da reunião, segundo 
revelou o dirigente arenista, foi o recru
tamento "de recursos humanos para cola
borar com a reforma das estruturas do par-
tido do governo. 

A próxima reunião da equipe será 
realizada no dia 20 deste mês, quando o 
número de membros já estará ampliado, 
devendo fazer parte dela pessoas indicadas 
pelos ministros do governo Figueiredo, en
tendidas em assuntos políticos, sociais e 
económicos è, em especial, os problemas 
relacionados com as pastas que represen-
lam. 

O senador Sarney revelou ainda que os 
estudos feitos pela equipe de trabalho que 
acabou de constituir, iniciando por um 
exame dos partidos políticos do Ocidente e 
uma comparação com a Arena, surtirão 
efeitos práticos com a reforma do Plano 
Nacional de Ação Partidária, Planap, que 
deverá apresentar ao presidente Figueiredo 
e a Arena no início de março. 

As assessorias da Arena, conforme dos 
planos de reforma idealizados pelo senador 
José Sarney, podem ser ampliadas na 
medida que puder recrutar do governo, pes -
soai especializado em questões económicas, 
sociais e políticas, j á que o plano de rees
truturação partidária visa realizar um 
trabalho mais objetivo e mais realista para 

-•que sua ação atinja todos os segmentos 
sociais. 

Com relação ao trabalho interno da 
Arena,o dirigente arenista pretende dividir 
tarefas com os membros da Comissão 
Executiva, tendo já estabelecido que as 
tarefas do secretário-geral Prisco Via
na, que ficará definitivamente no cargo, 
serão divididas com o 3 o vicejpresidente do 
Partido, deputado Paulino Cícero, eleito 
para o cargo juntamente com o senador 
Sarney para a presidência do Partido. 

O líder do governo Figueiredo, Ja rbas 
Passarinho, revelou que é intenção do 
presidente da Arena promover reuniões de 
sua equipe de trabalho com pessoas indi
cadas pelos ministros do governo Fi
gueiredo, para que o partido fique a par de 
ioda a ação e política do Executivo. Esses 
encontros serão iniciados com o secretário -
geral do ministro Delfim Netto e, no futuro, 
os ministros indicarão à presidência da 
Arena pessoas especializadas nos assuntos 
de sua pasta . 


