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CAMARADAS A GREVE CONTINUA !!! 

Ai-Jc3sar das manobras divisionistas do patronato para nos 
tentar dividir, langagdo os mais variE,dos e ridiculos boatos 
a grew: continua. 

verificas-te durante o ltim plenario uma carrimia 
da P.S.7. compareceu na "Voz do Opsraiio" pronta a intervir, 
pois t 	recebido uma chamada anonim,,  dizendo que os traba- 
lhadore; da EFACEC/INEL estavam envolvi_os em desordem. 

a adminiytragao e seus lacaios nao se flea por aqui 
nas sua.; tentativas desesperadas para baixar o moral dos tra-
balhadol-es sabotando a nossa luta de Dfar a decisao de greve 
a vitotla. 

Caro sabes a populagao da Amadora e da regiao de Sintra, 
depara neste momehto, cornbalias 4 costume todos os anos por 
esta altura, corn faits de agua. Pois .11guem pOs a correr o boa-
to que essa falta de agua era devida a greve dos trabalhadores 
da EFAC.CC/INEL. 

- -CaLarada nao te deixes levar pelas manobras divisionistas 
da administragao 	seus lacaios. a nossl luta e justa e como 
tal so t=inara corn a vitoria dos tral.E.lhadores. 

Uma das fungEes do nosso jornal 4 desmascarar todas as ma-
nobras ca administragao e seus fieis 

SITUAgAO ECONOMICA:DA EFACEC  

Nac h daivida que a EFACEC, no ambitb das empresas multina-
cionais (ACEC - WESTINGHOUSE) e daquelas. que apresenta um major 
quociente de crescimento. 

Ser dvida que para tal concorre r:aito acentuadamente uma 
situagac de quase monopolio duma actividade de cujo desenvo]vi-
mento e .,,roporcional ao acrescimo de lucros o que se verifica de 
ano pare ano. 
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Para confiri_ar que ar.raz estA7 citado basta constatarmos que 
a empresa fez um aumento de capital de 90.000 contos para 225.000 
cantos, par incorporagao de lucros aos quais- eles (patr6es) chamam 
reservas -: Nao -estaa aqui:_inclados as lucros que so distribuidas " legalmeilte_pOr cada  apo 

, 
Este aumento- dcaptal‘feito em'1973rem nada veio influir . 	. pas reservas que a empresa consturnava- constituir, pois conforme 

ge \la no relatorio de contas de 1973 (em anexo) foram logo cons-
tituidos 61.545 •pontas \de reservagAdiversas-Clucros) exclulda a 
reserva legal prevista or lei tudo.  isto subtraldo aos lucros le- 

- 

Vejamos agora as reldtOrios de contas referidos aos anos de 

i , 

;97V-te'1973: . 	
, 

Situasao liguida (em contas) 	Situa2ao liguida (em  

1972 	 1973  

. 	Capital 	90.000 	Capital 
Reserva legal 	7.500 	Reserva legal 
Fundo de autoZinan-

, ciamenta 	- 	105.000 	Fundo de equipamen- o to 
Reservac diversas 	42.185 	Reservas diversas 
Reserva-dereavalia- - 

, gao 	 --- 	. 	5.860 	Fundo de estabiliza- 
gao de dividendos 

Fundo de estabiliza- 
gao de dividehdos 	5200. 

* TOTAL 	'' 	158.245 	TOTAL ...._. 

* Total (menos o capital e reserva legal) 

Do aumento de capital em 1972 ficam para reservas 23.245 
contos que aumentaram durante o ano de 1973 para 61.545 
ou Melhor foram tiraclos aos lucrog legais da empresa a modica 
quantia de: 

61.545 

- 	23.245  
38.30Q  

Ora vejamos se 38.300 de reservas constituidas adicionarmas 
mais 18.904 contos de lucros legais declarados tern-se portanto: 

cantos) 

225.000 

9.000 

. 
34.500 -  

20.045 

7.000 

61.54., 

contos 


