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4. lutar por unir a Baioxia dos tlabalhaalores eú tolno ilo ?roglama do Pa!-
tido, allicandp una corxêcta !o1ítica ale Frente única.

! 5. lutar pela lealização atá âo dês de Maio do I Eúcontlo dos Trabalhaalo -
les da Previdência.

gla:ns e à tácüoa dos revisionj.stas e demals orortunistâs.
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f. O Mo!ioe,lro ale Estudo do Vo] uÍEe ! conEtitüi à oase ila conFolidação ideo
fó8ica e política, consofialação essa que rêpresenta, quanto ao sector alã
P!êvidência, â condição essencial para o avaÂço do sell trabalho políti-

2. Avançar resol(1tamento no Movimento ale Estudo a níveI do Comi*é do Sec-

- tor (lelrniões quinzenais) e a nível das céll.llas dê base (leuniões sema-
nais ) .
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f.'Âplicar o P!oglaEa específico do Paltido para a Organizâção da Prvidên-
. .cia
2. Lêvar à prática aE ReÉo1uções êâídas alo I Colectivo dos TraDêlhadoreÊ

CoDunistas da Previdênc iê.
,. lntenSifÍcar o coÍobate e a denúncia do revi6ionismo,. com base !1os fãc-

tos coacretos e contlapoÂdo o Programa e a táctica dos CoúLlnistas ao pxg

1. Ctíação de , Escolas Mao Tsé-tung, a flequêntar po! 50 elementos das Das
sas, coúêçanalo. pela criação alê f Escolâ na C.N.P.

4. No Moviúento de EstLldo seguir semlre o aétodo de allica! os seus ensina
úêntos à Revolüção ?ortLlguesa e à resofução dos problemaê do sêcto!.
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AS TRÊS ÊAC T\S

1. o óRcÃo cENTnÁI - gnr.nt ir=ã=lr=g="=rãiã=üt e6rar; â1ar6ar a rede para 8o
jornaiB; criar coffesponileates e controlâr e aloiar a sua actividaale.

2,1 À REVISÍA ÍEoAÍCA - utiliza! a levisca têóríca coúo un importanie ins-
trumento na consolidação ideol68icà alo secto!. Estâbe1êcer um objgctLío
o i niúo de 60 assinaLuras.

,. A En110RÀ !O PÀRTIIo - divulgax e llolagarAeax junto dos quadros e alas
IlaÊsas aB pdblicaçõês ala Editora.
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CONSOLIDAR O CO1,]I?É NE SXCTOR

E EIEVÂR,:, SUÂ CÀPÀCIDÀDE POIÍTICA E DN

rlRECÇÍC

1. O principal plob1êna que se coloca ,êlativanento ao coBité alê Secto, ala

Prevídêlcia é o da sua consolidâção política e ideló8ica.
2. Desencadear o Movimento de Estualo no 6eio ôo Coúité, através de Reuniões

' r quinzênêis cuidâdosamente preparadlas.

,. Elabolar Planos de acção tlime6trais e apaesenta! re1âtó!ios mensais ala

sua êc LivÍdaale,

4. Alargar o Coroité a novos canarailas. ^lr
5. Revolucioraxizat o estilo ale trabalho e oÉ Détoalos de iljrecção.
6. Dealicar partic[Lar atenção ao secreta!iaalo do Comité.
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ri CC]Í:-IO ],ID1|ÇÃO D]IS CÉLÜ S IE BÂSD

1. À consolidaqão e a1êrgamento alas célu1as ile base lepresenta una alas con
dições funalatrlentais lara a:'.resolLrção alo§ ptoblemas alo secto! e paraa di
!ecção alas lutas dos t-rabalhaalore s .

2, À cônsoliiiação ideol6gica e po1ítica ilas c61u1as inplicar essencialmeâ_
te, o Moviúento de Estoalo do Volu$e Vi a aplicação dos Estaiutos alo Par
tido; a utillzação dle urú colrecto estilo ale trabalho e a sua participa-
ção activa nas lutas alas Bâsaas e na lesoIução dos seos plobIemas..

,. Ter como oojectivos:
a) a Coásolidação alas seguiôtes cé1ulas!

- CNP, sMs, Cx. cUI, Cx. ÂSSIStÊNCIÀ, Cx'TLl e Cx. D0ENçAS ?R0PISS10- -
NAIS.

b) A criação de cá]u1as noo segJ.intes 1ocâisi
cx. coffiRcro, cx.- ÍNnÚstRlÀ, cx, FERR0Í1ÁR10S, Cx. MÂRINEA MERCÀNtE,
I.C.r'. e Cx. nos SERVIÇoS.

4. Ás có111às deverão elaoorar relatórios regulares oê sua activÍdade.
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CONSO],IDÁR ?OS1qõEiJ NOS ORGÃOS IE TIASSA

1. Oensolidar as posições afcançadas quaoto ao ,r,ír"*o a" delegados Bindi-
oâis e nelablos alê Coúissôes aLe Trabalhaalores, bem cono refo!çar e iÀ:tsg

- sj.ficêr o seu trâbalho iunto das Eassas.

2. t,utar pela conquista alê novos delêgaalos si.ndicais e Conissões ile T!âba-
thadores.

,. ItaçaÍ uI ?Iano para a criação dum Silldicato Úniôo dos Trabalhaalores Aa
Pxê;idêàcia, que ileverá coastituir a tâ!efa ce§tral quanto à luta rêvin
dicativa alos tlabalhailo!es alo secto!.

4. Dedicar naiê atenqão ao nosso tlabalho no campo culturâI e desportivo
que está nêste no.oento a aEsuEi! üm papel iEpoxtante eÂtle os trabalha-
alores dâ Previdônciâ.
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ÁS TÁREFAS lÀ PRoP]IGANDA

1. Desenvolvêr uEa intênsa lropaganda alo proglaúa eÉpecífico do Paltldo ?g
ra o seêtor.

2. na! palticular ate[ção à propaganda po1ítricâ.

,. IntenÊÍficar a propagaoalâ daB cé1ufas.

4r &eallzar reuniões a lrível ale caixa a firo de fazer propa8ânda do plogra-
ma do cont!o1o operário sobre a Previdência.

5. I!1tênslfica! a deôúÂcia da !ol-ítÍca anti-popufar ilo Governo no caúpo ala

Plevldô!1cia e da Àssistência Médica.

6. nesenvolver canpanhas .regl.llaxes de propaganala Éu!a1 sotr!ê os vários pro
blenaB do sector.
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À QUESTÍO IÁS QUI)TÂS

1. Rever âs quotas de todos os militantes do sector e aplicar o princípio
do paganoento de um dia de salário..

2. ?agaoento !egulat alas quotas até ao dia 5 ale cada !rês'
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ÂS GRANI)ES REATIZÂÇÕES
DO PÀRT]DO

]. Mobiflzar todas as forças para as tarêfas da 11 Conferência da organizg
ção Regional de l,isboa e alc If Congresso do Partido, sobretudo êtlavés
da aplicação e Aeíesa do Proglaoa do Pâltido no secto!,

-Â1telar as posições assumiilas . pre aloBina&t enent e no sector e travar com
o[sadia a luta eot!ê as iluas linhas, única forna ale fevar à prática o
?1âno Anual !a!a o secto!,

VTVÂ O PÀRTINO COMÚNISTA NOS TRÁBÀ],ÉÀNORES PORTUGÚESÉS I

o secretário do Colrité ilo sector
dâ Plevidêno ia

Miguel


