
Federações 
!" defendem 

à unici^adg 
A estratégia para "a defesa da 

unicidade sindica! no segundo tur
no da Constituinte começou a ser 
montada ontem, em Brasília, por 
presidentes de federações e confe
derações de empregadores e traba
lhadores que se beneficiam da es-

i Urutura em vigor. Foram BO líderesí 
: sindicais que, em almoço de confra-
] tcmlzaçflo promovido pela Confe-
| deraçao Nacional do Comércio 
! (CNC) discursaram, em uníssono, 

<?m favor da manutenção do ttatut 
quo. 

A confraternização durou três 
horas e mela e nao houve discus
sões, reunião ou debate. O doeu-, 

I mento cm favor da unicidade slndi-
i cal já estava redigido antes de che

garem a Brasília os presidentes de 
federações de todos os Estados bra
sileiros. "Mo há o que discutir, nós 
precisamos apenas conversar", ex
plicou António Oliveira Santos, pre
sidente da CNC. 

CONTRIBUIÇÃO 5INDICAL 
A conversa aconteceu durante o 

i almoço, rojado n bebidas lmporta-
I das. 03 sindicalistas nfto preclsa-
! ram multo tempo para se entender. 
' De um microfone, Oliveira Santos 
i saudou os presentes e explicou que 
i sem a unicidade sindical nao há de-
i mocracia. "A pluralidade permite a 

desordem", e sem a contribuição; 
sindical obrigatória nao há como." 
sustentar a estrutura que existe no 
País. "Se nao for assim, os sindica-; 
tos vao viver às custas de recursos-
externos, e obedecerão a orienta-; 
çôcs estrangeiras", disse. Foi esta-
contribuição sindical obrigatória,,' 
como admitiu um assessor de Oli
veira Santos, que possibilitou nao 
somente o almoço, mas pagou pas-i 

j sagem e estada para os líderes slndl-; 
cais patronais c de empregados pre-! 

j sente» ontem em Brasília. > 
i O clima era de tranquilidade.' 
j José Calixto, presidente da Confe-

dcraçAo Nacional dos Trabalhado-.' 
res na Indústria; António Pereira 
Magaldl, presidente da Unlflo Sindi
cal independente; António Almeld 
Alves, presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Co
mercio; Albano Franco, presidente 
da Confederação Nacional da In
dústria, e António Oliveira Santos,' 
comeram à mesma mesa, e concor-i 
daram cm toda.s a3 questões levan
tados. 


