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estratégia 
Como influir na elabora

ção de uma Constituição 
^jrogressista contando com 
r/menos de dez por cento das 
picadeiras da Constituinte? 
5"]Pom este problema na ca-
H«beça, os líderes dos cinco 
^^jjartidos esquerdistas re-
r~%sresentados na Assembleia 
i%,f(PDT, PT, PCB, PC do B e 
^ P S B ) Iniciam esta semana 
CGluma série de reuniões des-
CQtínadas a traçar uma estra

tégia de atuação conjunta, 
C"!capaz de garantir a inseri-, 
pEí ção de avanços sociais no 
tAà futuro texto constitucional. 
C S A estratégia da esquer-
$XZ da, na verdade, já foi defla-
Q grada durante a composi-
J**í ção das comissões constitu-
^"* cionais. Como cada partido 

poderia dispor, individual
mente, de poucas vagas 
nos grupos temáticos (o 
maior deles é o PDT, com 
apenas 32 parlamentares), 
as lideranças trataram de 
diluir suas bancadas pelo 
maior número possível de 
comissões, com ênfase pa
ra as que tratarão de ques
tões sociais e trabalhistas. 

Ultrapassada a fase de 
montagem das comissões, 
os líderes esquerdistas dis
cutem esta semana uma 
fórmula para conquistar 
maiores espaços nos gru
pos constitucionais. Soma
dos", os partidos progressis
tas representam uma ban
cada de apenas 51 parla
mentares, mas acreditam 
que poderão atrair, para 
suas teses mais de uma 
centena de constituintes es
palhados por outros parti
dos, e s p e c i a l m e n t e o 
PMDB. 

CONQUISTA 

A conquista de espaços 
pela esquerda se fará per
manentemente, em torno 
de cada assunto específico 
discutido pela Constituinte. 
Segundo o líder pedetista 
Brandão Monteiro, há um 
significativo contingente 
de parlamentares que "fe
charão" com os progressis
tas diante de determinados 
temas, embora se apresen
tem conservadores em ou
tras ocasiões. 

Atrair este grupo para 
causas fundamentais é jus
tamente a estratégia traça
da pelas lideranças esquer
distas. Os métodos a serem 
empregados nesta conquis
ta é que serão definidos nas 
reuniões desta semana. 

A integração das esquer
das nas comissões constitu
cionais poderá ser medida 
na próxima quarta-feira, 
quando o PDT inicia um se
minário em que debaterá a 
atuâçâo de sua bancada 
nps grupos temáticos. To
dos os parlamentares es
querdistas foram convida
dos para o encontro, in
cluindo alguns peemedef 
bistas. 
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