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«Os capitalistas não realizam hoje outra 
actividade social que não seja a de cobrar rendas, 
cortar cupões e jogar na bolsa, tirando uns aos 
outros o seu capital. A forma de produção 
capitalista, depois de eliminar os trabalhadores, 
primeiro, elimina agora os capitalistas, reduz o seu 
número, como o dos trabalhadores, se não para a 
condição de exército industrial de reserva, pelo 
menos para a situação de população supérflua». 
Engels, in "Anti-Dühringh", 1878 

Editorial 

AO PROLETARIADO RESTA DUAS OPÇÕES: 
RESIGNAR-SE OU OCUPAR AS FÁBRICAS E 

MANTER OS POSTOS DE TRABALHO 
Ainda os ecos da propaganda do governo sobre os vários anúncios de 
intenções de investimentos na economia e o espectáculo mediático que 
rodeou os 18 acordos assinados com Bill Gates não tinham desaparecido 
totalmente, já os meios de comunicação informavam que o desemprego 
real tinha subido e cifrava-se agora nos 10,9% (600 mil desempregados) 
como ainda empresas ligadas ao sector da indústria têxtil e do calçado 
anunciavam o encerramento ou a sua deslocalização, contribuindo assim 
para o desemprego de mais uns milhares de trabalhadores. 

Aliás, a forma humilhante com que o governo tem apresentado estes ditos 
• investimentos é bem significativa de quanto a sua política é subserviente 
• em relação aos interesses dos grandes grupos económicos capitalistas. 

• Os próprios acordos com o Bill Gates poderão acrescentar alguma mais- 
• 

• 

 valia em matéria de formação, como de capacidade tecnológica, mas 
• constituem antes do mais um enorme e chorudo negócio para este senhor. 

Além disso, quando forem introduzidos no sistema produtivo e nos serviços 
• públicos, serão geradores, num futuro próximo, de mais desemprego se os 
• trabalhadores dos sectores atingidos não se oporem de forma mais enérgica 
; e decidida do que têm feito até aqui. 

No fundo, o governo está também a procurar associar estes investimentos 
• à ideia de que a economia está a retomar a sua vitalidade e que o "mau 
• tempo” irá passar nos próximos dois anos, assim que a economia europeia 
• e mundial retomar o seu curso normal. Trata-se de criar uma imagem positiva 
• para o governo, para assim poder justificar a sua política reaccionária e 

anti-operária, mas que não corresponde às reais capacidades da economia. 

Mas quando a retoma se começar a verificar, ela não vai ser para a economia 
• capitalista portuguesa, como as antecedentes, porque esta crise económica 
• mundial do capitalismo ocorreu precisamente com o desmoronamento das 
• antigas economias capitalistas de estado dos países do leste europeu e 
• com a abertura do mercado chinês. A crise actual trouxe e abriu os mercados 

mundiais a estes novos actores, que, pelo baixo custo da sua produção, 
• obrigaram todas as outras economias concorrentes a reestruturarem os 
• seus meios de produção com novas tecnologias, mais sofisticadas e 

eficazes. 

A grande preocupação do governo e as dificuldades da burguesia capitalista 
• é saber como vão reagir os trabalhadores quando confrontados com este 

doloroso "plano". Porque, para reduzir os custos de produção para os níveis 
• de concorrência e acompanhar no mínimo os planos tecnológicos dos outros 
• países, não vai ser nada fácil e requer muitos investimentos. E isso só será 
; possível se conseguirem reduzir drasticamente os salários e os direitos 
• sociais dos trabalhadores, aumentar muito mais o trabalho precário e os 
• ritmos e os horários de trabalho, como implica ainda despedir milhares de 
; trabalhadores, que nesta fase vão ser considerados excedentários. 

• Se o governo e a burguesia capitalista tratam de defender os seus interesses, 
• como é natural, o que deve fazer o proletariado? 

▪ Os partidos que se reclamam da defesa dos trabalhadores, que 
• constantemente se auto-afirmam como tal, já fizeram saber que a "economia 
• com salários baixos" já lá não vai, que tem de se "modernizar" para poder 
9. "responder aos novos desafios". Por "estranho" que pareça, são os mesmos 
• argumentos do governo. Mas mais, procuram confundir os interesses do 

EM TEMPO DE ANIVERSÁRIO O GOVERNO 
PRIVATIZA E O DESEMPREGO AUMENTA 

A multinacional 
alemã do calçado 
Rohde vai fechar a 
sua fábrica de 
Pinhel e lançar no 
desemprego 372 
trabalhadores 

Págs. centrais 

O GRUPO VOLKSWAGEN VAI LANÇAR NO 
DESEMPREGO 20 MIL TRABALHADORES 

O grupo Volkswagen-VW viu os seus lucros líquidos crescerem mil e 
120 milhões de euros em 2005 e ao mesmo tempo lançou um novo plano 
de reestruturação para ser cumprido até 2009 e que irá ter como saldo 
final o despedimento de 20 mil trabalhadores nas suas fábricas na Europa. 

O plano de reestruturação aparenta ser minucioso apesar da 
administração do grupo ainda o não ter dado a conhecer nos seus 
pormenores, mas o que revelou é suficientemente esclarecedor. A 
produção terá que ser "optimizada", isto que dizer "redução dos custos 
de produção" e "reordenação da produção de componentes". 

Continua na 23  Pág. 

SOUSELAS E MACEIRA: DUAS POPULAÇÕES 
MARTIRIZADAS PELA POLUIÇÃO 

As populações de Souselas, em Coimbra, e Maceira, em Leiria, 
apresentam uma prevalência de doenças respiratórias, cardíacas e 
tumorais muito superior à média do resto da Região Centro, com 
alguns valores superiores ao dobro, por exemplo: doenças 
respiratórias, Souselas apresenta 12,9%, contra 5,8% da Região, 
ou doenças tumorais em Maceira, 9,3%, contra 2,8% da Região 
Centro — segundo estudo realizado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra, sob direcção da Administração Regio-
nal de Saúde do Centro e que levou cinco anos a realizar-se. 

Continua na 32  Pág. 

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DAS OPERÁRIAS 
Não se pode incorporar as massas operárias na política sem 
incorporar as mulheres, porque, sob o capitalismo, a metade feminina 
do género humano é duplamente oprimida. A operária e a camponesa 
são oprimidas pelo capital, e ademais, inclusive nas repúblicas 
burguesas mais democráticas, não usufruem da plenitude de direitos, 
uma vez que a lei lhes nega a igualdade com o homem. E em segundo 
lugar, o que é mais importante, permanecem na "escravatura 
caseira", são "escravas do lar", vivem abafadas pelo labor mais 
mesquinho, mais ingrato, mais duro e mais embrutecedor: o da 
cozinha e, em geral, o da economia doméstica familiar individual. 
(Lenine, 8 de Março de 1921) 
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PELA SEMANA DAS 35 HORAS E SALÁRIO MÍNIMO EUROPEU! 



A MULTINACIONAL Ri 

DA POPULAÇÃO 
O GRUPO VOLKSWAGEN VAI LANÇAR NO DESEMPREGO 

20 MIL TRABALHADORES 

Continuação da primeira página 

"Reordenação da produção de componentes" 
quererá dizer que muitas das peças, que integram 
os automóveis da marca e que são ainda 
construídas dentro da Volkswagen, passarão a ser 
construídas fora. Há quem fala inclusivamente que 
o grupo Volkswagen-VW irá especializar-se na 
construção de carros de luxo, abandonando os 
carros de gamas mais baixas; opinião resultante 
das expectativas da concorrência enorme que irá 
acontecer, dentro em breve, com a entrada em 
massa dos carros chineses na Europa. 

"Redução de custos de produção" é sinónimo de 
cortes nos salários, aumento do horário de trabalho 
e mais despedimentos. A receita clássica aplicada 
pelos capitalista para aumentar as suas margens 
de lucro. Encontram-se já previstas negociações 
com os sindicatos, principalmente, com o IG-Metall, 
cujos dirigentes se mostram abertos às ditas 
"negociações". Estas mais não são que imposições 
sobre os dirigentes sindicais, comprados pela 
administração, dispostos em aceitar essas medidas 
em nome da "competitividade" e da "manutenção 
dos postos de trabalho (principalmente, dos deles, 
dirigentes sindicais). 

Harmut Meine, dirigente do IG-Metall da Baixa-
Saxónia, Alemanha, face ao anúncio de 
reestruturação feito por Bernd Piechetesrieder, 
executivo do grupo VW, expressou o seguinte: 
"levanta mais questões que respostas" ("Público", 
11/02/2006). Numa primeira e desapaixonada visão, 

A imprensa noticiou que o estado português, isto 
é, a máquina que nos explora e oprime, em vez 
de tratar dos nossos assuntos colectivos, 
arrecadou, no mês de Janeiro, mais 181 milhões 
de euros em relação ao mesmo mês do ano 
passado; simultaneamente, os vencimentos dos 
gestores públicos são aumentados em cerca de 
30%, alguns deles terão de aumento "só" 1 200 
euros mensais e os patrões devem "apenas" três 
mil milhões de euros à Segurança Social. 

O boletim estatístico do Banco de Portugal revelou 
que, no primeiro mês do ano, o IVA rendeu aos 
cofres do estado 876 milhões de ouros, quase 
tanto como os 876 milhões de euros pagos em 
IRS pelos trabalhadores assalariados e, em 
comparação, as empresas pagaram uns meros 
121 milhões de euros de impostos sobre os lucros 
declarados. Como se pode constatar, mais uma 
vez, quem paga impostos em Portugal são os 
trabalhadores assalariados por conta de outrem 
e os cidadãos consumidores em geral. Os 
patrões, sejam eles grandes, pequenos ou 
médios, fogem ao fisco como o diabo foge da 
cruz. O povo paga por todos. 

Quanto à dívida do estado, onde se inclui todas 
as mordomias embolsadas por toda a casta de 
parasitas e sanguessugas, atingiu os 101 mil 
milhões de euros, quer dizer, se os portugueses 
tivessem que pagar a dívida dos governos que 
nos desgovernam, cada um deles tinha de pagar 
10 mil euros (dois mil contos, em moeda antiga). 

Por outro lado, ficamos também a saber que as 

a resposta é só uma: 
lutar contra a rees-
truturação e defender 
os postos de trabalho, 
com base numa boa 
argumentação: a VW 
tem lucros e não são tão 
pequenos como isso. 

Os trabalhadores da 
Volkswagen na Ale-
manha ganham cerca de 27 euros à hora; os 
trabalhadores portugueses pouco mais de 7 euros, 
em média; os catalães ganham 17 euros; e os 
trabalhadores gregos uns 10 euros. É jogando com 
esta realidade e com a chantagem dos 
despedimentos que a administração do grupo vai 
tentando impor Os seus planos sinistros, para além 
da colaboração de alguns dirigentes sindicais ou 
pertencentes às CT's. 

Isto quer dizer que os trabalhadores da 
Volkswagen-VW têm que encontrar reivindicações 
comuns e formas de luta conjuntas, 
independentemente da nacionalidade. Terão que 
transformar em prática o que os nossos sindicatos 
pouco gostam, ou seja, o internacionalismo 
proletário. Deverão unir-se, rejeitar a divisão de que 
os patrões constantemente fomentam. 

E os trabalhadores da Autoeuropa devem tomar 
as devidas cautelas, porque apesar de todas as 
promessas de não haver despedimentos e de a 
fábrica se manter em Portugal, nada é seguro. 

dívidas das empresas (melhor dizendo, dos 
patrões caloteiros) à Segurança Social atingem 
os 3 mil milhões de euros (600 milhões de 
contos). As empresas que foram notificadas pelo 
estado, e nem todas o terão sido, para porem as 
contas em dia são "apenas" 160 mil; e dessas, 4 
mil são consideradas "grandes devedoras", isto 
é, cada uma delas deve mais de 100 mil euros. 
Pelo que se saiba, nenhuma ainda declarou 
falência e nem os proprietários foram indiciados 
por vigarice ou enriquecimento ilícito. 

Estes números, deve-se esclarecer, foram 
apresentados pelo ministro "socialista" do 
Trabalho e Solidariedade Social num encontro 
com jornalistas na ocasião de apresentação do 
Sistema Integrado de Conta Corrente (SICC) 
que, presume-se, irá permitir identificar mais 
rapidamente os contribuintes faltosos, como não 
se soubesse já quem são os caloteiros. Foram 
precisos 20 anos para centralizar no sistema 
informático todos contribuintes que estavam 
registados pelos vários centros distritais da 
Segurança Social! O ministro diz que conta 
cobrar, ainda este ano, 350 milhões de ouros de 
dívidas (cerca de 10%). Nós duvidamos. Mais, 
parece-nos antes que a informatização do 
sistema será mais para controlar os 
trabalhadores que recebem os miseráveis 
subsídios de doença e de desemprego. Daqui a 
outros 20 anos, deveremos ouvir outro ministro 
a fazer a avaliação do sistema e a "lamentar-se" 
das dívidas dos patrões ao estado, mas, então, 
o calote será bem maior! 

A multinacional alemã do calçado Rohde vai fechar 
a sua fábrica de Pinhel e lançar no desemprego 
372 trabalhadores; as razões são as sobejamente 
conhecidas: deslocalização da produção para país 
onde os salários são mais baixos para assim 
continuar a aumentar os lucros — a Rohde vai 
embora mas não devolve os 100 mil contos que 
recebeu da Câmara de Pinhel como incentivo para 
fixação no Concelho. 

Foi criado o "gabinete de crise" para "reorientar os 
trabalhadores desempregados em sintonia com as 

• estruturas locais do Emprego e Segurança Social". 
• Foi oferecido o "apoio muito forte e solidário da 

autarquia, bem como ajuda psicológica, social e 
um meio privilegiado com o Centro de Emprego". 

• Como se vê, os trabalhadores da Rohde, que 
• ficarão no desemprego no dia 30 de Abril, têm 
• manifestações de solidariedade e de apoio a dar 

com um pau. Não terão é emprego e as palavras 
não enchem barriga e bem pior é a falta de 

• alternativas que deviam ser apresentadas pelos 
• responsáveis pela situação dos trabalhadores. 
• Avelãs Nunes, advogado do dito "gabinete de crise" 
II  e deputado municipal do PC P, afirmou à imprensa e  

(„ JN
„ 
 , 14/Fev./2006) que "não há nenhuma 

-E alternativa para esta gente”. 

, Câmara, Governo e Sindicato são corresponsáveis 
• pelo lançamento no desemprego de 20% da 
• população activa do concelho de Pinhel. Toda a 
• gente sabe que as multinacionais vêm para 
e Portugal a prazo, é público que o contrato com o 
• aquela empresa era de 15 anos, o próprio 
• presidente da Câmara o diz; o Sindicato há muito 

que deveria ter preparado os trabalhadores para 

PARA COMEMORAR 
O GOVERNC 

Para comemorar o lg aniversário de governação, 
das Finanças, anunciou a privatização do resto d 
do estado, com excepção da CGD, CTT e Águas ( 
para tapar o buraco do défice orçamental e pan 
portugueses e estrangeiros — como é habitual, irê 

As empresas nacionalizadas (melhor dizendo, esta 
passaram para as mãos do estado em 1976, consi 
da economia, e o mais importante, passou a estar 
imposição dos trabalhadores. Se o proletariado toi 
e sob o seu controlo imediato um vasto e fundam 

Privatizar significa acabar com os resquícios da 
1974/75 e passar para a propriedade de privados, 
europeus, sectores vitais da economia portugues 

Basilius, fábrica de calçado na Arrifana, Santa I 
fábrica para o mês de Abril, com o despedimento cc 
que vão resolver o assunto de forma "digna”, mas nã 
"modernização" e que indemnizações é que vão pE 
concorrência de mão-de-obra mais barata da Europa 

Fábrica da GM na Azambuja. O porta-voz da GM 
Azambuja vai continuar com o fabrico do modelo OpE 
de que esta fábrica iria fechar. Geralmente é assim q 
depois, vem-se desmentir o boato, e finalmente ver 
haverá nada a fazer. 

Estaleiros de S. Jacinto. Estão na falência, a prod 
encontrando-se já a viver do subsídio de desempreg 
aprovado há quatro anos e terá falhado, ou fizeram-
(50 mil contos) aos trabalhadores, deixam um passivo 
As Finanças venderam também ao desbarato bens 
nada. Mais uma outra vigarice. 

O ESTADO ARRECADA MAIS IMPOSTOS E OS PATRÕES FOGEM 
AO FISCO E NÃO PAGAM À SEGURNAÇA SOCIAL 



OHDE DESPEDE 20% 
1CTIVA DE PINHEL 

SOUSELAS E MACEIRA:  

DUAS POPULAÇÕES MARTIRIZADAS PELA POLUIÇÃO 
enfrentar esta situação, deveria ter elucidado os 
trabalhadores sobre a verdadeira natureza e 
intenções de empresas como a Rohde, é para isso 
que servem (ou deviam) os sindicatos; o Governo 
já nos habituou quanto à sua política de 
subserviência completa ao grande capital 
estrangeiro. Os trabalhadores ficaram comple-
.tamente desarmados e desapoiados por muitas 
que sejam agora as manifestações de pesar. 

Os trabalhadores da Rohde de Santa Maria da Feira 
que se cuidem. Porque é que o sindicato não disse 
aos trabalhadores para ocuparem a fábrica e não 
desencadeou uma greve de solidariedade em 
todo o sector do calçado? Porque é que as 
centrais sindicais, especialmente a CGTP por ser 
a mais representativa entre os operários da 
indústria, não convocou uma greve geral nacional 
para pôr este governo dito "socialista" na ordem? 
Porque é que autarquia, sindicato e partidos de 
esquerda (se o são?) não exigem ao Governo 
que intervenha administrativa na empresa e 
proceda à sua reconversão de molde a garantir 
o trabalho a estes e até mais trabalhadores? 
Como é que o governo PS vai criar mais 150 mil 
postos de trabalho como prometeu em tempo de 
campanha eleitoral? • 

Não será melhor os trabalhadores, apelando à 
solidariedade dos seus companheiros da fábrica 
da Rohde em Santa Maria da Feira, ocuparem a 
fábrica não deixando sair nem material nem 
máquinas e já agora exigirem os 100 mil contos, 
que o presidente da Câmara de Pinhel lamenta ter 
dado à Rohde, acompanhada de juros e mais 
respectiva indemnização? 

10 1 2  ANIVERSÁRIO 
PRIVATIZA 

PS decidiu e o governo, pela voz do seu ministro 
as empresas que ainda se encontram nas mãos 
Je Portugal (não vão agora, mas irão mais tarde), 

enriquecer ainda mais os grandes capitalistas 
lo ser vendidas ao desbarato. 

:izadas), embora não fossem o socialismo, quando 
:ituíram um progresso visto que um grande sector 
sob o controlo directo do estado — e foram-no por 
-nasse conta do poder político, já teria organizado 
ental sector da economia capitalista. 

revolução que os operários quiseram fazer em 
ia maioria para as mãos dos grandes económicos 
a — é indubitavelmente um retrocesso. 

Viaria da Feira. Foi anunciado o encerramento da 
lectivo dos 65 trabalhadores. Os patrões até dizem 
o dizem quanto é que enfiaram ao bolso para a dita 
tgar. As culpas são mais uma vez atiradas para a 
de Leste. 

)m Portugal veio dizer à imprensa que a fábrica da 
Combo até 2009, não passando de boato a notícia 

ue as coisas acontecem: primeiro, lança-se o boato, 
n-se a ver que até era verdade, mas então já não 

ução parou e os trabalhadores estão sem trabalho, 
o. Contudo, o plano de recuperação da empresa foi 
no falhar. Os patrões devem mais de 250 mil euros 
Je 22 milhões de euros e ainda venderam património. 
e equipamento, os trabalhadores é que não viram 

Continuação da primeira página 

Souselas e Maceira são as duas localidades 
escolhidas pelos governos PS (do Guterres e do 
Sócrates) para incineração de resíduos industriais 
tóxicos. Guterres chegou a comprometer-se que a 
incineração só se realizaria após este estudo 
epidemiológico e a implementação de medidas a 
fim de minorar os efeitos da poluição levada a cabo 
pelas cimenteiras. 

Os resultados agora apresentados não causam 
estranheza nem aos técnicos responsáveis pelo 
estudo nem à própria população. No campo das 
doenças respiratórias, Souselas apresenta um 
índice de prevalência de 12,9% e Maceira de 8,5%, 
enquanto que a Região Centro fica pelos 5,8%; nas 
doenças cardíacas, Souselas apresenta 19,5%, 
Maceira 19,8%, contra 12,6%, na Região Centro 
em geral; no capítulo das doenças tumorais, 
Maceira apresenta valores mais elevados, 9,3%, 
Souselas, 6,1%, a Região apenas 2,8%; as doenças 
endócrinas apresentam uma prevalência de 18,8% 
na Maceira e de 14,2% em Souselas, enquanto que 
na Região é de 10,1%. A razão de masculinidade, 
medida pelo número de nado-vivos masculinos por 
cada 100 femininos, é de 95,8 e 87,7 em Souselas 
e Maceira, respectivamente, enquanto que na 
Região de Centro é de 105,8. Na medida em que 
se considera que os bebés do sexo masculino são 
menos resistentes que os do sexo feminino às 
constrições ecológicas, ainda mesmo dentro do 
útero, uma razão de masculinidade a favor do sexo 
feminino é indicador claro da existência de 
poluentes ou outros elementos stressantes. E os 
números deixam claro que a situação na freguesia 
da Maceira é bem pior que a registada em 
Souselas. 

Em Souselas, o povo queixa-se há muito de fumos 
escuros e de cheiros estranhos que saem, durante 
a noite, das chaminés da cimenteira da Cimpor, 
indício provável de que algo mais se queima para 
além de pneus. E aqui, não será apenas a 
população da freguesia afectada, mas também a 
população das freguesias que ficam a sul e a su- 

No Vale do Cávado, abrangendo os concelhos de 
Braga, Vila Verde, Amares, Terras de Bouro, Vieira 
do Minho e Póvoa de Lanhoso, a situação do 
pequeno comércio é considerada de "grande 
crise". A Associação do Comércio de Braga (ACB) 
registou o encerramento de 865 lojas, corres-
pondendo a 40% dos sócios da referida Asso-
ciação. As razões apontadas são a "forte 
concorrência" das grandes superfícies, das 
televendas, das vendas de porta-a-porta e das 
vendas pela net Mas o forte desemprego condi-
ciona também a falência do pequeno comércio. 

No entanto, a ACB esqueceu-se de dizer duas 
coisas. Uma, o capitalismo é mesmo isto: 
concorrência; não se pode defender a 
propriedade privada e o livre mercado apenas 
quando nos convém. Outra, ninguém, a começar 
pelos próprios, se interessou em organizar estes 
pequenos comerciantes em grupos de maior 
dimensão de molde a poderem enfrentar mais 
facilmente a concorrência inevitável do mundo 
capitalista. 

Os pequenos comerciantes estão sempre 
condenados a desaparecer como entidades 
económicas. No mundo capitalista, são 
trucidados pela concorrência dos grandes grupos 

sueste do concelho de Coimbra, onde se inclui a 
própria cidade, visto que é nestas direcções (N-S e 
NNO-SSE) que sopra o vento. 

O PSD, que se aproveitou do descontentamento 
do povo da freguesia de Souselas para tomar conta 
da Junta de Freguesia, tem sido demagógico e 
manipulador, porque tem ocultado a 
responsabilidade dos seus governos na existência 
do problema da poluição das cimenteiras, que 
jamais deveriam ter sido construídas junto a 
localidades (a de Souselas fica mesmo dentro da 
vila), e logo de início deveriam ter sido obrigadas a 
tomar as medidas adequadas para combater a 
poluição. Indemnizações deveriam ser pagas aos 
moradores de Souselas e da Maceira como forma 
de compensação pelos seus prejuízos e danos, 
bem como parte dos fabulosos lucros das 
cimenteiras (5%, por exemplo) deveriam ser 
investidos em melhorias e obras diversas nas duas 
freguesias. 

Porque é que as juntas de freguesia e as câmaras 
municipais respectivas não formulam estas duas 
reivindicações e as impõem ao governo? De certeza 
que teriam o apoio a 100% de todos os seus 
munícipes! 

económicos; a integração de Portugal no espaço 
económico europeu só veio retardar o processo. 
O efeito de mais e maiores subsídios dados ao 
pequeno comércio (ou à pequena indústria) tem 
precisamente esse efeito, retardar. Numa 
sociedade em que a economia seja reconstruída 
de forma planeada e de acordo com os interesses 
de quem trabalha — e estes pequenos 
comerciantes são, na sua grande maioria, 
trabalhadores, embora proprietários— a sua sorte 
será semelhante; mas aqui será gradual, 
voluntária e consciente, ou seja, terão que se 
associar e criar outras formas económicas. 

Neste mundo em que vivemos e actuamos, até 
ao advento da revolução socialista, haverá só uma 
escapatória, os pequenos comerciantes terão que 
criar, eles próprios, grupos de maior dimensão que 
possam enfrentar a concorrência no campo da 
distribuição. E então, sim, exigir ao estado apoios 
não só financeiros, mas essencialmente de know 
how, de assessoria e de marketing. Caso contrário 
é a morte dolorosa. Infelizmente, não há terceira 
via. Mas como os nossos pequenos empresários 
são bastantes individualistas e avessos à 
organização, o mais certo será a sua extinção em 
curto período de tempo. 

A "CRISE" DO PEQUENO COMÉRCIO 
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 Editorial: 
• RESIGNAR-SE OU OCUPAR AS 
:  FÁBRICAS E MANTER OS POSTOS 
:  DE TRABALHO 

•• 

• 

 Continuação da primeira página 

;  proletariado com os da burguesia capitalista 
• quanto à aplicação deste plano como se o 
• proletariado tivesse a ganhar algo mantendo as 
;  mesmas situações de exploração. 

;  Estes partidos, e os dirigentes sindicais que 
• também fazem o mesmo tipo de afirmações, 
;  sabem exactamente que tal reorganização 
• implica o esmagamento dos direitos e o 
• crescimento do desemprego, por isso não faz 
;  sentido estarem preocupados com a 
• reestruturação capitalista. Deveriam antes deixar 
• que seja a própria burguesia exploradora a 
• 

resolver os seus problemas, pois trata-se de 
• garantir os seus negócios e a majoração dos seus 
• lucros. Deveriam opor-se ao encerramento das • 
▪ empresas e ao desemprego, exigindo a redução 
• dos horários de trabalho como forma de o 
;  combater e, ao contrário do que têm feito até aqui, 
• deixarem de encaminhar os operários para o 
• Fundo de Desemprego. 
• 
• Quanto aos ditos baixos salários já não servirem • 

para manter a concorrência, é uma vergonha 
• chegarem a esta triste conclusão. E sabem 
;  porquê? Porque foram exactamente estes 
• dirigentes que os negociaram e os aceitaram com 
• medo que as empresas falissem, quando se 
;  assistia ao enriquecimento dos seus proprietários, 
• com o argumento de que não "havia condições" 
• para se conseguir melhor; aliás, como fazem hoje 
;  com a maioria das lutas que depois acabam por 
• aceitar os miseráveis 1,5% que o governo lhes 
•.  pôs nas mãos. 

;  Possivelmente, o mais grave problema coloca- 
• se com os industriais tradicionais — que 
• representavam aproximadamente 60% do 
;  aparelho produtivo nacional e na sua maioria 
• virados para a exportação — que agora estão a 
• ser esmagados e não manifestam qualquer 
• 
• 

capacidade de reacção, que seria concentrarem 
• os seus capitais e transformarem as suas 
• indústrias de acordo com o tal plano tecnológico, 
• de forma a poderem enfrentar a nova situação e 
• reentrar nos mercados; o que significa que não 
;  só estão a perder parte da sua competitividade 
• como mesmo poderão entrar em bloqueio. 
• 
• Aos proletários só restam duas opções: 
• 
• Ou continuam a resignar-se e a lamentar a sua • ▪ sorte, e aceitam como até aqui as cartas do 
• patrão e os concelhos dos ditos dirigentes 
• sindicais e vão para o desemprego, obtendo 
• 
• 

como resultado, ao fim de um determinado 
• tempo, virem a ser obrigados a vegetar sem 
;  glória; ou, então, seguem o bravo exemplo das 
• operárias da Fábrica de Confecções Afonso, em 
• Arcos de Valdevez, que ocuparam a sua fábrica 
;  e hoje se mantém em laboração e com os 
• salários em dia. 	 • 
• • 
• Ou seja, os trabalhadores da Rohde, da  • 
;  Sampaio Ferreira, da Infinito, da Carreira e  ; 
• tantas outras que já encerraram ou se preparam  . 
• para o fazer, devem ocupar as suas fábricas e  • 
;  impedir a saída das máquinas, exigindo ao  ; 
• governo, não o apoio económico para os  . 
• patrões —como fazem o PCP e o BE — mas,  • • • 

sim, exigir a nomeação de um concelho de 
• administração que reorganize e mantenha a  • 

• •  fábrica em condições normais de laboração,  •• 
• para que assim possam garantir os seus • 
• salários e os seus postos de trabalho. 	• • • ******* • • • • • • • • • ******** 

Internacional 

Nos últimos dias uma série de ataques 
indiscriminados contra a comunidade xiita foi 
perpetrada com o objectivo de criar um clima 
propício à guerra civil. Um encandeamento 
que parece organizado. Várias bombas 
rebentam em diversos pontos de Bagdade, 
matando dezenas de pessoas e ferindo um 
número ainda maior, até que no dia 22 de 
Fevereiro, um grupo de homens armados e 
vestidos de polícias assalta a mesquita 
Askaryia (conhecida também como Mesquita 
Dourada) da cidade de Samarra (o local santo 
da comunidade xiita e que guarda os restos 
mortais do imã al-Hadi e seu filho Hassan, 
descendentes de Maomé) destruindo à 
bomba a cúpula dourada da mesquita. Como 
retaliação, nos dias seguintes, mais de cem 
mesquitas sunitas são destruídas e perto de 
duzentas pessoas desta comunidade 
religiosa são mortas. No final do mês de 
Fevereiro, o balanço vai já em 379 mortos e 
458 feridos. 

A Associação de Ulemas 
Muçulmanos (AUM), a 
máxima instância sunita 
do Iraque, acusa os 
novos corpos de 
segurança vinculados às 
milícias confessionais 
xiitas e ao exército Mandi 
de Moqtada al-Sadr de 
estarem por detrás dos 
ataques contra a comu-
nidade sunita. O Irão, por sua vez, vem acusar 
as forças ocupantes norte-americanas e os 
serviços de espionagem israelitas, a Mossad, 
de serem os responsáveis pelos atenta-
dos. 

Mas sejam os norte-americanos, sejam os 
grupos islamistas mais extremistas, apoiados 
ou não pelo Irão, o facto certo é que estes 
atentados às duas principais comunidades 
islâmicas iraquianas visa, sem sombra 
alguma, o confronto directo entre iraquianos, 
ou seja, a guerra civil descontrolada e 
interminável, um pouco à semelhança do que 
aconteceu no Líbano. Enquanto lutam entre 
si, os iraquianos não repelirão os invasores e 
os seus recursos continuarão a ser 
saqueados. Não apenas o petróleo, mas 
todos os outros, incluindo as riquezas 
arqueológicas, ao mesmo tempo que se 
aplica no terreno a política de terra queimada, 
tudo é saqueado e destruído, escolas, 
bibliotecas, museus, hospitais, fábricas e os 
próprios professores universitários, repositório 
de saber e de experiência, são continuamente 
assassinados. Como que no intuito deliberado 
de destruir 'mais uma cultura que o povo. A 
barbárie é exportada pelo Ocidente. 

Antes destes acontecimentos, a opinião 
pública europeia já fora preparada no sentido 
de ver os povos do Médio Oriente como uns 
bárbaros, que se digladiam entre si, que 
odeiam a democracia e a liberdade de 

expressão, através da publicação pelo jornal de 
direita dinamarquês, Jyllands-Posten, de 
caricaturas que apresentam o profeta com uma 
bomba atada à cabeça, e de toda a pseudo-
polémica suscitada para se saber se as 
caricaturas deveriam ter sido publicadas ou não. 

Esta discussão sobre a "liberdade de expressão" 
é uma falsa questão na medida em que os jornais 
da burguesia têm toda a liberdade para publicar 
o que bem entendem (seria caricato em Portugal 
o "Público" do Belmiro de Azevedo ou o 
"Expresso" de Pinto Balsemão não poderem 
publicar as opiniões dos respectivos patrões ou 
que defendam os seus interesses), não têm 
liberdade é para publicar a opinião ou falar dos 
interesses dos trabalhadores ou dos comunistas 
revolucionários — liberdade é sempre uma 
liberdade de classe. 

Esta provocação — outra coisa não se pode 
entender tal publicação — que é de imediato 

imitada pelos grandes 
jornais dos principais países 
europeus, França, Itália, 
Espanha, Inglaterra, etc., 
faz lembrar as caricaturas 
anti-semitas que se 
publicaram nos anos trinta 
do século passado, na 
Alemanha, a fim de preparar 
a opinião pública para a 
perseguição aos judeus. 
Embora, as caricaturas 
tenham sido publicadas em 

final de Setembro, não é por acaso que só agora 
a polémica é trazida para o público, a razão é 
simples: porque agora se torna necessário 
preparar a opinião pública ocidental para uma 
nova agressão no Médio Oriente. 

Essa agressão é contra o Irão que não renuncia 
ao seu programa nuclear. Mas aparentemente, 
porque as verdadeiras razões serão outras e são 
económicas. O Irão prepara-se para criar uma 
bolsa para compra e venda do petróleo, onde as 
transacções serão feitas em euros e não em 
dólares. Caso isto venha a acontecer, será o fim 
do dólar como divisa internacional e os EUA 
deixarão de poder financiar o seu brutal défice 
da balança de pagamentos, o que significa que 
será o fim do domínio norte-americano como 
potência dominadora do mundo em termos 
económicos e, subsequentemente, em termos 
militares. Esta luta travada pelo EUA contra o Irão 
poderá ser uma luta de vida ou de morte para a 
burguesia capitalista e imperialista norte-
unericana e a agressão seja, muito pro-
vavelmente, uma questão de tempo, caso o Irão 
leve os seus planos avante. 

neste clima de continuação da guerra e de 
saque das riquezas energéticas da região e de 
dominação da economia mundial por parte dos 
Estados Unidos, convertidos em potência 
imperial, que devemos entender os últimos 
acontecimentos no Iraque e a publicação das 
famigeradas caricaturas. 

IRAQUE, DIVIDIR PARA REINAR 
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