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't A queetão de f,i*at a nameflto efi que noe ênco^ntllnoê e o t?aba-
Lho Çue falta pZr"orrnr' á dun4 grande inpottãnc-ía potqug ee -o.'.fdaaiioe'de Xoina iusta, todoe' oí noeeo'e Zanàtadaé btdbalhando
toe Sitrdtcatoe e tadoa os náÃ oi- o,gãop dítigentes regíonaia hão

-de compree,tder que fiello paea andar é p!êcieo -pa?a!'. que pd"a
Ã"ú1iL"- a';;;";';. àirrtr' n que pa{a avançar á pteciso conaoli'
d,ai e que a tarefa polítiea bâsiea que se deoe-ría pPopo! do rlaa'
íZ'tí.LZtn, ;;.à:í;.i na Resião eta à questão da coneolldação'

reto â um ass tuto êon o.QuaL ltdtuta,Lnente eatatei en dioetgânc-ia
;;;- ";r;à;";;;ià aà confàrân"ta' nas não po6ea deita? de ne .-Le-
vantât potque á o deetino do noseo trabalho aíndicaL que eeta en

ião"à;." ( Cànavada A!flaLdo Matos' na r coflf.da o"g'Reg'de Lieboa)'

" A qtand.e naioria dos que ainda nAo ptttieipdn aêt-iÜanerlte ^. 'taactiiiddde eíndíeaL fazen-no potque a nossa dareêçao e LnêuJLcL-
)nte. ootaue a direclção da frâcção êíndicaz á ínsufíciente Po"-
Zil-L'airài"aà ào coktú do'Pdríido é ivouficiette"' ( canqrada
Áioa|-do uatbe' 4a I Coftf. da 0rg, Reg. dê Lilboa)'

t.
IfrÃ-Eío N dÍÍI A-õF-õIÃESÉ oPERÁRIA E DAS r4AssAS - Ê A vrA PARA A

r. 9819{gq}9=!e!13lç4

iõr'rsoironçno E 0ESENVoLVTt'lENT0 0A cAPACT0AoE DE DrREcçÀ0 D0s c0

14ÚNISTAS NO I4OVI ME NTO SlNDlCAL.

Pêrtido é ô êpIicaÇão dos en5lnêmêntog
*ã""i"*o_r.nr'nismolmàolsmo à Revotução
é a vla para a resolução dê todos oa
mês§as.

Tomêr'ê dirêcÇão nê denúnctâ de todês ãs medldôs
iÀi=-"ã"".1.nã.1ês, e organizêr ôs mêssas - aos nÍ;
veis possÍveis _ Para ês combater.

Combêter s euflclônc1ê aPós ês
to êpos aE dBrrolas.

as e o êbatlngn

Combêtêr ê pêssividadê e a inôctividÉde na defs§a da

1ínhô do Pê!'tido, do Programa do Pôrtldo e dos 1ntê_
ressês dos operários e das massas.

i

ltAlgutê, assíú que ae coieas tão oão -eomo 
q,ue?ery'to-+

,o^Lee.íaaaiaoe e ?eeugam-se a t"abal'ha"' A lazao ea

eencial' consiete na ineufiaíãtcia do t"abalho ed'rca-
iloo'r (Sotte':a ellminaçãà d6s cóncepçõEs Brradas no

selo do PêrtiBo").

0 Prog?ômê do
Llniversals dú
p ortuguesê, e
p roblemês dês

v1tórl



2.A TNIENSTFTqA Ío Do .COMBATE AO REVI SIjNISM, , c1t'to

DEVE APO l AF
i ,.P.4R.4 u
)1AR-SE

RGANlZ I']ASSAS NOS S€ US

Â1"IPL A Ol VULGAÇÃO E

DO PARTIDO.

CONDlÇAO, ÍNDIS-
ORGÃOS PRdPRIOS,
JUSÍA A PI.I CAçÃOFACTOS E NA

ESPECÍFICO

..
Na 1ut6 sindlcê1, o

zer- àe no cômPo da
f1ê, da táctí ca, dê
d6 orgênl zêção dês

combête êo
1deo1ogi3, d

proPêgaÔdô,
mas9ê5.

revi slô ni smo tÉm de fê
a'polltlcó, da fl1oso-
dê 1utê êcon6mica a

Oefênder, propagândear ê exFli.cat a nece
gênizêqão êutónoma da c1êsse opÉrár1ê e

do, e da orgêni zaÇão po1Ítirca dàs massaE
partidarismo', o "apol1tlcísmo" e outras
de oportu nl smo no movimento sindical.

Dêfênder e 1utôr pê14 aplicaçáo da ampla dêmocrêcla nê

organlzação slndical dos trôbêlhadores, contrê o ani-
quilamento, a nêtureza policialee ê fEsclzêção dos S1n

' dicôtos revisiontrBtôs.

Não 
rperder oportunldêdes pêra avlvôr rla memór1a das mas

sô§ os resultôdo9 e pêrê combêter as llusoês 6cetoada
democaêcia trúrguesê e do pêr1êmentarismo, e contraPo'
ê necessldôde do Goverôo PoPUlar,

3. A poLÍrrcA oA ERENTE úNrcA, corl0 l'1Ero NECESSÃRrB PARA A coNS0Lr0A-
cÃo E ALARGATíEfr-TI-DÃ-ÍTFfÚÊ NC r A É DrRECÇ40 Dos coMUNrsrAS s0BRÊ A

iura o,qs rtASSAS E 0s 0RGÃ0s DE lllAssAS, 0EVE sER PR0ssÊGUr0A E DESEN

voLvrDA, iEloo o pnocnÀrA P0LÍÍ1c0 00 PARTTD0 PARA 09 srN0tcAT0s
éáúó-À Áua BASE sóLiBA, É A ANÁLÍsE DAS cLAssES E DA sÍTUA§Ão PoLÍ
ÍrcA c0Ma o FACT0R BEÍÉRI1ÍNANTE tA TÃeTrcA.

de dileita qúe eoncêbE ê Frênte como
ôutonomia'óa Élàsse operár1ê,do seu

P art ldo e do seu papet dB direcção co

Comb6ter o d,esoio de t'eêquePda't dos que menospre26m-oLl
atêcam a importância da Frentei que teÚ uma concepçôo
dê Frentê desllgadê das classes, qua de forma intelra_
mente sublectlvietê e dogmátlca atôcam ê allônÇê êntre
os pàrtidos representàntes dês'c1êsses, ou que despre-
zam o trêllôlho paciente c PersÍ5tsntê no selo-dê6 m6s-
sês, com ou sem par!1do', e!r,. -q'u9lCUer clacunstêncÍ4.

Óefender ê travêr a lutê ideológicà no selo daÊ mas-
sês, contra B unidade 5em prlncípÍos.

ssidôde da or
do seú P art 1_
, 6ontra o lg
mênifestaçoes

Combat er o degtío
uma de strúiÇão da
programa, do seu
mo c1êsse.



B agrêvamento crescente da vidê.do povo e â progresSl
vê llqLridaqão dôs própr1ês llberdades burguesas, como
tudo o que os partidos .burgueses têm para oferecÉr, o
dsscrédlto das mêssôs em relaçêo ê essês partidos ê a
desagregação dos mesmos - são condições obJectivas fa
voráveis êo dêsenvolvimento dô Frênte Únlca no selo
dês mêssas com e sêm pêrtido.

Combater o subJêctlvismo, pondo sempre à frente,na a_
.pr.eciação das situêções conc.etas, os lnteresses de
c1ôsse e os inteaesses dê conjunto do Partldo.

ttA recusa efi te! efi cotuta
qbj ectíod.ê, a impaciôneía
entrega?-se a ufi trd.baLho
cioêo no eeio dq.a massa,é,
mênte cofi gParldes f,eitos,
-ee a ilusões - tudo isso
chismatt (Sabrs a e 11mi n aç
sê1o do Partidol.

as condícõea subiectioae e
leoo LúcLona?La, a ?ecLLaa en
Yude, imperceptíveX e minu-
a tendância a sonhar ú.qica-
a. p?opensaio pa?q ent?ego.? -
aão sobreoioãneías de puta'

ão das co nce pÇôe s erradês no

Como nos ênslnô ainda o Cômôrada 1"1ao, a eliminêÇão det
ses dêfeitos paÊsa pêr "eleo@! o níoeL político doÊ
menbz,os do Pd."tído, atz,aoáa do ttabalho de eduêação".

IT. ÀS_NOSq4q I4fEeAS

4 n corusolronç40 Dú vAST0 E p0srrrv0 TRABALH0 p0LÍTrcó REALTzAD0 pEL0
PARTIDO NA FRENTE SlNDlCAL E O SEU DESENVOLVII'IENTO NOS 35 SlNOICA-
rOS OEVE APOlAR.SE NA L]NIIA S]NO]CAL "LUTÂ-UNlDAOE-VITÚRIA" ATRÀVÊS
DA ELEVAÇÃO A UI4A QUALlDADE NOvA, NO PLANO POLlT]CO, IDÊOLÚGIcO,OR.
GANIZATIVO E DA PROPAGANDA, DO NOSSO ÍRABALHO POLÍTlCO EI{ í/3 DOS
35 SINBICATOS:

lletalírgicos - Electrici.stas - 0uÍmicos - Bancário9
Telêfonistôs - SNTCT - FearovÍárlos - Escritórios
FunÇão Púb1tcô - Comérclo -'Lrl.M.A.P. - Sêguros

Cêda umê dês fracÇôes dêstes Sindicôtos deve ter p1ê'
nos e objectivos estrêtógicos e tácticos definídos ê
curto, módio e longo prazo (lsto á, até final do ano).

5o oe.lecrtvo DA FRACÇÃo srNolcAL Dos rELEÍoNÍsrAs É A ExpULsÃo Dos
SOCIÂL.FASCISTAS OI] S]NDlCATO E A RECONQUlSTA DA DIRECÇÂ0.

Aos cômêrôdas dêstô fracção compete assumir ê pl,anear
dÊvidaeente, co"'ro tarefô de grandê llÍ)portÂncia pôrô t!
do o Partido, a r conqLilsta destB Sindicêto como por-
tê_voz e catreçê - que já o foi _ da llnha s1ndical"Lr.l
tô-Unidade-Vitória" no movÍme n t o Sindíca1.



6, o p,qeer .DE,cÍsrvo,D0s DELEGAD0s srúorcats N0 :REFoRÇ0 DA N0ssA LrGA-
ÇÃO ÀS í'lASSAS, NÂ CONSOLIDAÇÃO OAS.MOSSAS POSIçÔES E NO FORTALECI-
TlENTO. DO, NOSSB- PAPEL DE DÍRECÇÃ0, PASSA POR:

AUMENT1 Do NitMERo Dl DELE1AD1S sÍNDÍcAÍs PARA 250 A-
Tl FÍNAL Do ANo, APLT1AND1 o PRÍNcÍPro DE coNcENTRAR
FORÇAS EM 1/3 DOS 35 SINDÍCATO5 PRINCIPAIS.

l'leta1úrglcos
Bôncários
Ferroviár1os
Comércio

25, Electriclstas
25, Telefonlstas
7: Escritórlos
5r T.t4.U.A.P.

CONSOLÍDAÇÃO DOS DELEGADOS SINDICAIS, ATRAVÉS DA PRE
ELNAçÃO EbtÍTTCA E IDEOLÓGICA DESSES CAMARADAS, COM_

vrsrA Ã suA TRANSFaRMAÇÃo EM VERDADETR2S DTRT0ENTES
DA MASSA,

25, QuÍmicos - 3,
25; SNTCT -10;
40, F.Púb1lca-30;
15, SBguros _ 5,

Reuniôes mensals e por concelho de dBleg6dos slndi'
cê1s, _ro iltimo sáoôdo de cada rês.

Co1€ctivo dê dê 1egêdos sindicals de 3 am 3 rieses '

Reunião dos delegados sindiêais dê côdâ Sindicato;
antes dê côda Assemtrlê1a GE ral ou PIênárlo de De 1B
gados,

,ALARCAMENTO DA NOSSA BASE DE APOÍO E INFLAÊNCIA;
NIÍANDO OU?RO5 DELgGADOS SÍIíDTCATS PARA AS NOSSAS
SÍçõES.

Não perder a oportúnidade de conseguir todês as
ãnças ocasionals qua slrvEm os nossos 1ntêaesses
aefdrcem a ncs§a influencia entrê ês massêê.

GA
PO

Distrtbulção rêgu1êr dô nossa propagêndê a uÍn certo
núnero de de.Legôdos sindÍcêís e comissões 5i'1dlcais,
sqscltêndo a suê discussão e as suas opiniôês.

aU

? orserieRoeae ll ÍqA 0FEN.sÍvA PLANTFTcA0A col'i vrsrA À 0RGANrzAÇÃ0 E cori.
SOLlOACAO DE, FRACCOES SINDICA]S NOS SINOICATOS OPERÁRIOS OOS ?gX--
TEIS E CONSIRUÇÃ0. CIVIL , DT FORTA A POOIR GARANTÍR A APRESENTAÇÃO
DE CANDÍDAÍURAS NAS PRÓXTI'IAS ELElÇÔES.

ConstÍtu1çáo do sÊcaBtariêdo da fracqão dos Ísxteis
e elaborêção dê um progrêmtr-slntBêê 6tó à 1I Confs_
rônc1ê RegÍonal.



$,cthsrsrrn NUfl TRABALH0 0RGANTzAD0 E s.rsrE14ÃTrc0 :u*ro oÀoreLes 0;r,
NÂS ELEÍÇÚE.S OU E I,1 QUALQUER oUTRO PROCESSO DE LuT.A, NOS DÃO O SEU
Ap0Í0 s0B ouAL0uER F0Rt4A E E tvt vÁRr0s GRAUS, AS cAt4pANHAS 0E ASSTNA
TURAS PARA AS ELElÇüES oU cOT oUTRA FINALIOADE.,oEVEÍÍ SÉR ORGANIZA:
DAS DE I']OOO Â PODEREIl SEN TRANSFORIIADAS EI,] ]NSTRUIíENTO PRECIOSO OE
ORGANIZAçÂO DO APO]O DE IIAsSAS.

OS ADERENTES SÃO A ALA AVANÇAOA DESSE APOÍO E A BAsE DO lIlEDÍÂTO
RE F0RÇ0 0A 0RCANT zÂÇÃ0 c0 pARTr00.

As caÍnpêila: de êsslnatuiêsr dêvem permltlr ê suê clas
sí+icaQã: .Lor concefhos B foc6is dê trêbaIho.

O Dêpêrt êr.ti:o SlndÍcE1 centra l izará todos ssses dê-
dos.

9. o ttovrrtruro DA c0NS0L1:r.i'i0 IDEoLúGICA, 0A At,lpLA DIFUSÃO E APLÍCA
çÃ0 Do pR0GRA|4A, E D0 jiLFcRÇ0 0E posrÇôES Nos oRGÃos oe mnssns rff
DE SER DÊSENVOLVlDO CI]ii FTRTlEZA E SEIl PERDA DE TEf'iPO TENDO COI']O
ALVO PRlNCÍPAL O AFAST;I:lLITTO DOS REVISIONISTAS DOS OR6Â0S DE I'IAS'
SAS Ê, AO I4ESI4O TEIIPs, .]:iIEI.IDO PERIIlTIR DETERI,lINAR E ENCONTRAR UI'IA
ALÍERNAÍIVA DE ORGAN.IT!.ÇÁC AUTÓNOI'IA PARA A CLASSE OPERARlA E OS TRA
BALHAOORES. NOS CAsOS :I] QUE AS CONOIçÔES PoLÍÍICAS E AS CONSESUÊ[
CIAS OO CONTROLO E REE:iRUTURAÇÚES SoCIAL.FAScIsTns QuaruTo no Des:
cRÉorr0 E ABANDoN0 D0s !RG,Â0s DE tíAssAS pELos TRABALHADoRES, 0 ExÍ
J A14.

Tomêr decldldamente em mâos a 1utô pelo Sindicêto
Únlco pera os taêbê t hêdore s dês Instlt0içôês de Prê-
vldênciô, tal como êpontoa o Colectlvo de Julho de
1e77.

10, A r,arA EcoNôMrcA Dos rRABÂLHAD0RES DEVE sER 0rRÍGr0A pEL0s co14uNrs
TAS; .OI,]O NI,1 -II4FORTANÍE] ':ÍO PARA A LIGAÇÃo DO PARTlDO ÀS MASSAS E
PARA ASSEGURAR A DIRECÇÃs DO PÂRTÍBO SOBRE O 14OVI14ENTO DÊ I4ASSAS ,
C0líBATEND0 0S 001S D!Si,-:rl3: o EC0N0t4lSl'40 E 0 ESQUERDÍSÍ,40. PARÍIC1-
PAR E I,í TOOAS ÂS COÍ.4J5i... cE CONTRATAÇÃ0, oNDE AÍ FoR PoSSÍVEL LU-
TAR, ORGANlZAR COIIISSi-r] J:I]PRE OUE O CONÍROLE SOCIAL-FASCISTA ÍE-
NHA LEVADO AO DESCRÉ! ]' : ABANDONO DESSES ORGAOS PELAS T4ASSAS,

O CENTRO DESSA LUTA SÊâ,' i:O 1[,1ÊBIATO, A FÁBRICA € O LOCAL OÉ TRABA
LHO, E14 VIRTUOE DÂ TIiÂ],i.] DOS REVlSIONISTAS ÀS LUTAS SEcToRIAIS.-

Quetenc: c.nquista? o apàio d,ãs nd.;sà;? Pàís 6'en"ui
oaflo9 e'n.)afiufi catn a,s nd,saq,g, eetínulenog o aeu ehtu
siasna t . .íatioà, iúbereêeeno-noa profundamente p-e
Las que::. : do eeu ben-esta?" ei?oanaa os oeue intã
?esge6 c' :,-,dd. a se!íedade e einceridade e 

"esoloq--mos tado, .; seue problenas d,e produção e oid.d. quoti
diana, tt'. eano oa do sal, do a"?oz, d,a habitação I
do oeaeui|,io, da ptoteeção da malernídadê, \una pa|a
o?a, oa aêus pt:oblenas. Se agi"moa as6ím, aê gtandee
nassae c_o tccder-nos-ão infaLi-»eLnente _o eeu apoío" _a
,1êOOLUçAO ?ASSA.?Q Ct COqS L'L ttU.L? pA?A eLO,g UnA, qUegtAO
oital e ceyã o seu naie glorio,o eêtand,a?tett.

( "lvlalcr preocupação com a vida das massas,,)



' íí. rrurersrrrcAF E mELHoRAR, NAS spAS vÁRrAS FoRIÍAS, 
^ 

y3g!!S!!2! DA
LrNr-rA srNDlcÀL oo paRrrà0, comi:Rreroo E Ís0LANDo o FETT§iõ iSt'to
No cÂrrrp0 oA p0LÍTrcAi 0A rDEoL0GrA E DA 0RGANTzAçÃ0, €LEVANoo o
NÍVEL ÍDEoLÓGÍCO OAS I1ASSAS, E CRTANOO ÂSSIIí CSNDIçOES FAVORÁVEIS
Ao REFoRÇo E coNsoLr0AÇÃ0 DA LrNHA srNorcAL 'LUTA-uNroAoE-vrroRrA!
ISÍO É, OO I,{OVIIIENÍO OPERÁRIO SINOlCAL.

Partlclpôção em todas as r€a11zaçôês de mêssôs com
poslçõe s autónomas.

Âmpla, lngist,ente ê v1vê propêgênda dos doeomentos
dê linhê slndlcê1 do Pôrtldo.

Llgaçáo de propêganda êos factoB e às sltuaçôes co_
nhêcid6s a vlvidas pelas mêssas.

Propôgôndê sscrita,

Propôgandá mural,

Agitêqão oiê1.

Não desprezêr a 1utô pela inclusão da nôsês propa
ganda nos orgãos de lnformaçáo da bu.gúes1ô.

0rganlzêçáo dôs Ínôssas,

PrBstêr ôtenÇão à propaganda do lnlmigo, pêra sabBr
como cômbatea os BeuB efeltos.

"Deremoa d,eeprezar o ítímigo no coniunto,nas tomá -
-Lo ituito a oétio to que _lespeíta a cada raa dae
questões concpeLde. Se não de,ppezaaoe o ininigo no
êeu co_njunto, caitênos,no e??o _do oportutLiamo. Naê
quegtoea conc?etae,poten, êe nao toda?noa muito d
aérío o inimigo, ca ete?enos um erro de catâct.er q-
üe|tureíro't IVolume V, paz.622)

O PLAflEAMENTO DA PROPACÃNDA CONSÍITUI UIl CRITÉRII] JUSTO OÔ DESEN-
@necçÃ0.
UTÍLIZAR E OEFENDER O ORGÃO CENTRAL.



í2,0nçnrurznn E ADMTNTsTRAR AS FrNANÇAS Do DEPARTÂtí9uro DE AcuRDo cot'l
OS lNTERESSES COI4UNS DO PARÍIDO.

Compote êo DBpêrtêmento centril i:,r c admlnistrar ôs
receitss das 11stas sindlcais ii'r Fartldo B contto _

lar {:odês aê dêspêsas rea11zêc1a;,

13. ET4 TOOAS AS CIRcUNSTANCIAS,TRAÇAR SEI,IPRE ]Ij
ÇÃO: ENTRE A REVOLUÇÃO T A CONTRA-REVOLUÇÃO,
AS FALHAS, A VERDAOE E O ERRO. CONÍRADÍÇÔES
FERENÍES OEVEIv] SER TRATÂDAS CO14 Í.4ÉTOOOS SUAi
TES.

l7a lrrrna DE MASsAS pER14ÍTrRÁ DEtiARcAR o r'nnlntita ::r':0rcAL Dos c0-
IlUN]STAS OO DOS REVIS]ONÍSTAS E OUTROS OPOI.]T]]IT.' ,-i 'S. E, RESOLVl-
OA A SUESTAO DA FlRT4EZA POLÍTICA E ]DEOLÚ!:;I".. 1 I-INHA DÉ Í'4AS-

SAS 4UE OEClDÍRÁ DA CONTRlBUIÇÃO VITORlOSA .--:.I . i..ANO PARA A COI.I

S:]I ]]ÂÇÃO E OESENVOLVIIlENÍO DE UI,iA FORTE ORiJ ..1: :1.I.,] REGÍONAL.

t,se oe canay,adae não fo?en p,, "^io doe quadro;
e daa masaao e se, llna Dez'e'1'. eles,sõ Lhee de[i
?en tal.efas, efi Oez de.:OO co;....:t,:arem e ttoca?em
pofltos de Dista cofi el.ee,.peí';ü.-'iando-Lhea: tt Que
pensaa ilas ninhaa ideiae? dí-..-ne' por fdúo",aro§
sa ooiniãot'. não serão caooz,.' 1o senti? o eZina
polí'bico, o'oosso 4aria L'or'ro.' '-): :',senoíuel e -g
panharão una conetípação pol r.' :.-. E. Li4a oe?'' que
b ooaso nariz eetá Zniupiào, , . .'.. .rão dizer qual

. â o elina polítíco nun dado n '. 4ra.
( Vo lulne V, pêg. 27O),

rvi'' +=IIEE9gg9=9=9=84919!=!Eq19ry9=I4Ig-4=IgqE+=19=!!4Iq

Í §. tnnr:sronlrnn o DEpARÍAr.rENT0 NUírA DTRECÇÃ0
AO I]ÍVEL DAS EXIGÊNCTAS DO PLANO ANUAL DO

N0 s,,u cArvlp0 DE 0rRÊcÇÂ0 ESpECÍFÍc0.

O Depart êmen to Sindlcal ó
cticê do t rôb alho slndicê1

POI:Í]CÂ 'í 
[JI CA E CAPAZ

PI,I I .,]! PARA A RÊ G!ÀO

a d1.- .ão po 1Ít icê É

p.:.. ioca ô Região.
tá

r1Í. !84ç44_!q4q=4gEêg=!E=!g1E4q4ç49

:. . :.'iHAS OE OEI'IARCA.
. ! iTiIE OS EXIÍOS E

q!,,:T,.'TÍVAItlENTE D1-
: ]i .: ,AI{ENTE OÍFEREN

"l',1ob11izar sem rêsêavas as môsri::,..- l,ntar as fol -
Ç6s do povo".

'Éêra 11gar-se ãg massas, 1mr.:::, aqír de acôrdo coin
Ês necessidades e aBpiraçóes ': :: '1essas".



O 0epartsmênto 51ndlca1 r€unê sÉmênalmsntê '

As Comlssões SlndicalÉ de Concelho são os orgáos de
dlrecção do Írêbô1ho Slndlcal ôo nIvel da dirêcção
conceihla e competê_lhes assêgurar a 6p11c6ção dE EE'

1{ticê síndicâ1 ôo nÍve 1 do concelho.

As Comissôes slndlcals reunem sem6nêImeôte.

0s secrêtêrlados das faaeqões são oagão§ dê dlrec_
ção e êp11cêção da po 1{tlca eindíca1 ao nÍvB 1 dos
respectivos Sindlcatos e 3 sua dlrecção devê, Ém

prlncÍpio ser Bxercída atravós da orgên1zação doPar
tldo e das Comissões slndlcô18 concslhias'

Do Plenário do 0epa.tamênto 31nd1êê1 fêzBm têmbám
psrte os secretá.ios dê9 Comj.ssões síndlcô14 concê
ihias e dos secrêtêrlados das '12 frêcqõê9 9lndlcô1s
defi nidas pelo P1ano.

o Plenáa1o do 0êpôrtaÍnênto reunê n6 ú1ttma 59 te1-
rã dê cads mês.

NÊssê reunião podem particlpôr os rsstântBS mÊm-
bros d6s Comissõês Sindicô13 e oÉ vics_sscrBtários
da9 f racçõ6s.

Ds Secrêtôrlados dôs frêcções reúnêm 6êmônalmantê
oú qulnzenôlmente con'folme os côso5'

qulnzenalmentê.

0" gglggj!$_lll9f-9339, no quê sê refare êo caÍlpo
aa ãFgãrr-i?ã!ãã-?ãE rnasBaÉ, são o outro pllê. fund6
mÊntai sm quê dêve sssêntar ô aplicêção da PolÍti_
ca 61ndÍeê1,

Í 6 .0s nrurónros
çÃ0.

Ê BALANqOS SÃO INSTRUI"iENTOS INDISPENSÁVEIS DE OIREC

O DêpóÍtamento Slndlcal fêrá relat6rios bl_mênsa13
ôo Sêcretarlado do Coôttó Regionê1, e s1êborôrá do
eumêntos de bô1snÇo, pêra todo o Partldo,acêrcô dô3
l1ç ôê s dês prlncip al s lutês t rêv6d ô5.'

09 sêcrêtárlos das Cornissôes Slndicêl9 Conqêthlês e

dês faacçõss e1aÉorarão re16tó11o3 trlínêstrê15,Pô-
rô o DBpôrtêmento.
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ÍZn rorrrcnÇno DUt4A cAPAz 0rRECÇÃo REGl0§lAL PARA o-TRABALH0 srNDÍcAL"'r or corrésÔES srNDrcArs iott:cÊlHrns E c0t4rÍÉs DAS FRACçoES EEI'I coN

soLr0AD0s, PASSA PELA rrrüÃdÀõ-oó iEu t'lÍvrl P0LÍrrco É r0EoL0Grc0'
ÃãLiõÀõnó'oo ÉnrrucÍpro oã"ôÉriinÃiriúó 0Ei10cRÁTrco A roD0s os NÍvEÍs
ieÉónçó oo ESprRrr0 oe pÀniroo E 0E DEFEsA DA orscÍPLTNA DU PARTT-

ôó, oÊórcÀçno no rnaaalnô, ÃÉóoónnoa 'ccrrvroÂDE^E 0rNAt'lrstlo suBoR-

or|aoos À ónreruraçÃo GERAL E ÀS TAREFAS 00 PLANo'

v

a A II CONFERÊNCIA REGIONAL E O II
PORTANTES I4ARCOS OO PLANO ANUAL
NALADOS ATRAVÉS Dt] CÚI]PRI I'IENTO,

CONGRESSO DO PARTTDO SÃO DOIS IM.
OUE ÍERÃB DE SER PREPARADOS E ASSI
AJUSTAOT] NO TEíÍPO OESTE PLANO.

SecrBtárlo do
Dêpôrt amento SindicêI

Í'4igue1


