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Sarney pretende
fortalecer PDS
na área sindical

Brasília — O PDS dá amanhã um passo importante para
atrair dirigentes sindicais e
trabalhadores. O presidente
do Partido, Senador José Sarney (MA), reúne-se com cerca
de 20 dirigentes sindicais de
São Paulo, Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina, para
começar a pôr em execução o
projeto da criação do Movi"mento Nacional Trabalhista
dó PDS.
• Da reunião de amanhã, além
dos dirigentes sindicais, tamf
bém participará o coordenador do Departamento Traba-lhista e Sindical do PDS, Debutado Carlos Chiarelli (RS),
um dos articuladores do Movimento Nacional Trabalhista.
A ideia básica é fortalecer o
Partido na área trabalhista e
sindical.
TESTE COM ÊXITO
" O apoio de tais áreas é fundamental para o PDS disputar
e ganhar eleições. Em troca, os
^participantes
do movimento
d
terão vez e voz no PDS. É o
que garante, pelo menos, o Sr
Carlos Chiarelli. Amanhã, inclusive, será exposto um projeto que o PDS já testou, com
êxito, segundo o Deputado
Chiarelli, em Santa Catarina.
; Lã, conseguiram atrair para
o movimento estadual cerca
de 80 mil trabalhadores, numero considerado expressivo,
'tendo em vista que Santa Catarina tem 1 milhão 500 mil
eleitores. A ideia de transformar o movimento, a partir de
todos os Estados, em âmbito
nacional, foi bem acolhida pelo presidente do Partido, que,
ao encaminhar a sugestão de
sua criação à Executiva Nacional do PDS, lhe dará parecer
favorável. Isto deverá ocorrer
depois da reunião de amanhã.
Há alguns dias, o Sr José Sar-ney teve encontros com o Sr
Carlos Chiarelli, e estas questões ficaram definidas.
; O projeto que o PDS tentará
pôr em execução vem sendo
"testado em Santa Catarina há
pouco mais de um ano, com
êxito, não só porque se conseguiu arregimentar cerca de 80
mil trabalhadores, destaca o
coordenador do Departamento Trabalhista e Sindical do
Partido. Assegura ele que os
participantes do movimento
estão conseguindo sensibilizar
o Partido para suas reivindicações, basicamente problemas
n
salariais e de melhores condições de trabalho.
Santa Catarina foi o estado
escolhido por algumas razões
consideradas expressivas, como o bom relacionamento do
Partido com sindicalistas e
trabalhadores e por ter suas
, regiões económicas bem definidas, o tipo de trabalhador é
identificado sem dificuldades,

r

uma vez que os setores industrial e rural estão localizados
claramente.
Os participantes do movimento, evidentemente, terão
de atuar no sentido de ampliar
as bases do PDS, observando
suas normas, estatutos, programas e Código de Ética. E
devem, também» debater e
propor alterações para que o
Partido continue crescendo,
como assinala o Deputado Carlos Chiarelli.
A estratégia do PDS é considerada simples por seus ideali- \
zadores, que destacam estar o I
Partido simplesmente cumprindo a lei — Resolução
10.785, de 15 de fevereiro de )
1980 do Tribunal Superior )
Eleitoral — ao levar adiante o <
projeto do Movimento Nacional Trabalhista. Ela sé desenvolve em três níveis: nacional, ;
regional e municipal. A cada
um destes níveis corresponde
uma diretoria — nacional, regional e municipal.
No município, base principal
dos Partidos, o movimento se
divide em urbano e rural, com
supervisão da diretoria municipal. No setor urbano criamse núcleos do Partido, em bairros e vilas operárias; em empresas, coordenadas por uma
célula urbana.
O projeto destaca que se deve "observar que existe uma í
flexibilidade muito grande pa- f
ra se definir os grupos, células f
e núcleos. Assim, por exemplo, t
uma empresa muito pequena i
poderá comportar apenas um l
grupo ou até parte de um gru- |
po. Empresas de grande porte f
que, quase sempre, têm abran- |.
gência comunitária do próprio (
bairro ou vila operária, pôde- i
rão possuir um núcleo com
suas diversas células".
Para efeito de orientação, o
projeto recomenda a seguinte
divisão: 10 a 20 filiados, agrupados segundo critério de proximidade dos locais de trabalho, formam um grupo; célula,
formada cada uma por 5 a 20
grupos; e núcleo, formado cada um por mais de três células.
Tais números, porém, assinala, "são apenas sugestões. Em
cada caso, as peculiaridades
locais é que indicarão a defini-,
ção ideal para o desdobramento do movimento urbano".
Contudo, o projeto pede para que uma determinação seja
seguida à risca: "no caso específico do núcleo, recomenda-se
um cuidado especial, sempre
que possível ele deve constituir-se de células heterogéneas, isto é, correspondentes a
diversas categorias sindicais
diferentes. Assim, deve-se evitar, se possível, um núcleo com
filiados que pertençam a um
mesmo sindicato".

