
Os homens foram sempre em política vítimas 
ingénuas do engano dos outros e do próprio e 
continuarão a sê-lo enquanto não aprenderem 
a descobrir por trás de todas as frases, decla-
rações e promessas morais, religiosas, políticas 
e sociais, os interesses de uma ou outra classe. 

Lenine, "As três fontes e as três partes 
constitutivas do Marxismo", 1913 
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• 
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 Cavaco: o "Salvador da Pátria" 	 AS CÂMARAS PSD PROCEDEM AO 
• •  AUMENTO DA ÁGUA E DOS TRANSPORTES 
•.,  Cavaco foi o vencedor anunciado com cerca de um ano de antecedência. 	 Págs. centrais 
• Os grandes empresários portugueses apostaram nele, tendo sido também  	  
• os primeiros a felicitá-lo pela vitória. Os principais órgãos de comunicação, 

desde o jornal "Público" de Belmiro de Azevedo à SIC de Pinto de Balsemão, 	 AUTOEUROPA:   
• •  souberam-lhe compor a imagem, limpando as responsabilidades de  • 

Cavaco, enquanto primeiro-ministro e durante 10 longos anos, pela 	 PODIA-SE TER IDO MAIS LONGE? 
• situação económica actual do país. Apresentou-se ao país o "Salvador  •  Bastou uma simpes - e,4:ção atreves .7... 	 sec'e 3. sem sequer 
• da Pátria". a garantia segura para a resolução dos problemaydos  • ser necessário recorrer a qualquer forma de lufa para que afalai o tal Ire-
.  portugueses. o -homem-que-vai-pár-o-país-na-ordem". 

 •  acordo dito *possiver fosse urn pouco ~orado e os obef .a.r■os 
E é isso que vai acontecer, se as coisas correrem tem - diga-se de 

 

• befleftzasselnealn ISSO- 
• passagem - mas à custa de maiores e inauditos sac 	

S 
rificíos dos  • 

ag: oohoca-se urna quaellicaos 	 ..opet 	pertc. ••  trabalhadores portugueses, especialmente. daqueles Que acre 	
• 	 ~nos Ga .1 aosun 	agá quedearam  e  

sena ocesivelconINÇur ~ta melhor dama Ooeseua ~ases se a C- .  na bondade das intenções do candidato que não excerriu urna Lixa  . 
• ;Comissão da Tabeillnalorsal *masa lida 01.1Comportirinerao ~ame • ideia concreta para a soiução da cnse eciontmca do pa:s. mers—c que 

metendo no mesmo saco trabalhadores assalarados e 7ardes ornSea. duraris".~d.~1 11*.C.111nOtrGo~ caffsi~ 
• do género do sr_ Etekniro de Azevedo_ Cavaco e a nnao^ãa >lasidentiel  •  ceie ccw•caCTamobaoloaa~allardaraaaataboacamobaseia 
• que ira apoiar o governo de maior* "soaals.." E o Poraiget ~do.  ••  entlaessinGOorecluDallor~l~a~~ 1111hat 

nomeadamente do norte, constituído por pequenos prcone•anos rurais.  •  Inawicalaqumlaãosdaa~giboLdimalloosoosloadalat~ 
• camponeses ou serni-proletanado. fazendo reviver velhos seramentos  •  como força de anernesso. e oad ape•ar pra oba os trabalhadores o 
• sidonistas e salazaristas, será o primeiro e mais seriamente afectado  .•  aprovassem, sabendo-se de antemão que tais argumentos, para quem vé 
• pela globalização capitalista da qual é impossível fugir. 	 •  diariamente as fábricas a fecharem e a deslocarem-se, pesam imenso e 
• Continua nas centrais • A feroz concorrência capitalista, a entrada imparável de produtos  • 	----_ 

• O ****** ** • ************ • • • • • • ••• • 
• provenientes de países com mão-de-obra mais barata. a deslocalização 
• 
• de empresas para esses países onde os direitos sociais e os salários MAIS TRABALHADORES NO DESEMPREGO • são comprimidos ao máximo, a necessidade de reestruturação do  • 
••  capitalismo português, mais conhecido por 'economia nacional. ira fazer 

A multinacional ECCO. 
• com que os trabalhadores das regiões do norte e do centro do pais se0m  • 

concelho de Santa Maria 
• as mais atingidas e mais vulneráveis ao desemprego e ã precariedade. 

 •.  da Feira. despediu 369 
• Os portugueses que ainda vivem dos parcos rendimentos do carro 

• operários e a Fábrica 
• serão dos primeiros a engrossar as fileiras da efragração coMP nos 	•  Carrera. em Oliveira do 
• dos anos sessenta do seculo passado. Poderia ser perverso, mas é esa  • 

 Hospital. encerra com :  a verdade, os trabalhadores pcslugueses que votararn Çavaco. e Joram  •  mais 87 trabalhadores 
• muitos milhares, serão dos prenekos a sofrerde poldca defendida pelo  • 

• que vão engrossar o 
• candidato em que engar10581118fle foram ~doera votar. • •  exército dos desem-

:  Cavaco ganhou a prrneira vntta graças a campanha massiva leda pelos pregados 
• grandes órgãos nacionais de comunicação social. que ~Iano Urtrno  • 	 Da,-; 
• dia cio periodo eleitoral o favoreciam através dos números das sondagers,  • 
;  não tendo feito outra coisa ao longo de vários meses, rr~do-se  : 
• assim que são meios não de informação mas de propaganda dos seus  • 

proprietários, ou seja. da burguesia capdalista portuguesa. Teve que ser 
• eleito o candidato que melhores garantias dava para que o governo leve 
• a cabo a sua tarefa de impor aos portugueses todas as medidas  • 
••  necessárias para a reestruturação da economia e. simultaneamente, de  •• 
• tempo ao PSD de se preparar para vir a substituir o PS na goverriao 
• lago que este não seja capaz ou então dispensável. Quase que se pode  • 
;  dizer que o candidato eleito foi vendido como qualquer sabonete ou  ; 
• produto de limpeza. 
• • 
• Cavaco ganhou à tangente, de todos os candidatos eleitos pela primeira  • 
••  vez foi o que registou o score eleitoral mais baixo. Mas se não ganhasse 
• à primeira volta, ganharia com certeza à segunda, pela simples razão de  • 
• que a tal "esquerda", que é acusada de se encontrar divida e assim  • 

er sponsável pela vitória do candidato da "direita", veio ao longo da  ; • 
• campanha eleitoral a induzir os seus militantes de que o candidato a  • 
• apoiar a uma segunda volta seria Mário Soares. Jerónimo de Sousa, ao  • 
;  fazer o balanço das eleições,. foi claro ao responsabilizar Alegre pela 
• 
• Continua na última página  • 

www.jornalcomunista.org  
O jornal comunista QUE FAZER? já se encontra na net com a 
designação de 'jornal comunista". Não se adoptou o nome 
'Que Fa7er-  na medida em que existe inúmeras publicações 
com este nome em drversos países, nomeadamente na América 
Latina. O sítio do jornal comunista QUE FAZER? irá ter artigos que 
não sairão na edição em papel e será actualizado várias vezes 
ao longo do mês. Esperamos que seja um centro de debate de 
ideias na procura, que deverá ser incessante, de saídas para a 
situação de impasse em que vive actualmente o movimento 
comunista, e operário, em Portugal, e em todo o mundo. As 
duas edições do QUE FAZER? destinam-se a atingir sectores sociais 
deferentes e mais alargados. Ambas limitar-se-ão a ser um ínfimo 
e modesto contributo para a criação de uma alternativa 
revolucionária no nosso país e, o que talvez seja pedir muito, na 
casa maior em que vivemos que dá por nome de União 
Europeia. 

PELA SEMANA DAS 35 HORAS E SALÁRIO MÍNIMO EUROPEU! 
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obrigam a pensar não duas vezes mas várias posição pública de denúncia. Mas, enfim, os I, governo "socialista" disse, e decretou: "ano 	orçamento familiar dos trabalhadores E 
vezes (argumentos que estão na base da actos ficam para quem os pratica. 	 E novo, preços novos!". Uma ligeira diferença 	portugueses, excluindo as prestações da " 
aceitação do 2 2  acordo)? 	 1  semântica, mas que se traduz por um enorme 	casa e do carro, como é que o trabalhador li  

	

Independentemente do acordo já estar aprovado E aumento dos encargos dos portugueses na 	português médio (o que ganha o ordenado E 
Ou seja, já não basta os trabalhadores terem e a administração se comprometer a não realizar ' E sua subsistência do dia a dia. 	 médio nacional, cerca de 150 contos pelas a  que enfrentar a administração da VW, o governo qualquer processo de despedimento colectivo , 	 E estatísticas oficiais) poderá viver? e os órgãos de informação (de propaganda da durante o período que este vigorar, sabe-se que E Enquanto que o aumento para os salários da 	 E 
classe capitalista), que tudo fizeram para utilizar ela tem utilizado outros métodos para os seus 'função pública foi de 1,5%, limite que irá ser 	O governo socialista fez a promessa, não 1, 
a opiniãopúblicacontraeles,comoainda tiveram fins, como é o caso das ditas rescisões 1. imposto ao aumento dos salários do sector 	sabemos se a Nossa Senhora de Fátima ou e  
que se confrontar com a sua própria CT, cujas "voluntárias" e as transferências para a Auto 1 privado, e o salário mínimo ficou nos 386,3 	a outro santo milagreiro do género, que iria 1  
posições defendidas em tudo se confundiam com Vision. Neste sentido é necessário exigir à CT e E euros (385,9 euros no sector privado), os 	tirar os portugueses da crise, mas não será 1. 
os interesses do patronato, como se veio a àC. Sindical para que intervenham e exijam o fim : políticos e ex-políticos burgueses recebem 	o contrário, isto é, não irá lançá-los numa crise , 
provar pela acção que tiveram no 2 2  acordo. 	destes processos e garantam a protecção • reformas principescas que atingem, em alguns 	mais grave e profunda? 	 à 

individual a cada um destes operários que a I casos, quase os d 	 a Nesta confrontação destacamos ainda como 

	

	 dois mil contos mensais, 	Devemos perceber - todos nós - que os • administração quer empurrar para o desemprego. ' factor importante, e que determinou o sim no 2 2 	 , considerando ainda a moeda antiga. 	 rendimentos na sociedade funcionam como ' 
acordo, o comunicado assinado pelo Este processo revelou várias situações a ter em II  

	

I Pelas contas do governo, a inflação não irá 	um sistema de vasos comunicantes, quando 3  E 
administrador Saenz a "desejar" boas festas aos conta no futuro pelos trabalhadores: 	 • além dos 2,3% neste ano de 2006, e, segundo 	sobem num dos vasos, descem no outro; por a 
trabalhadores e seus familiares, para depois os 

	

'Banco de Portugal e de alguns uns economistas 	outras palavras, quando os lucros das 1  a) que a vontade da grande maioria da classe em , O 	 g 	g 	 I) 	, g 	 , ameaçar com um violentíssimo ataque de ódio e 
de chantagismo terrorista de despedimento, caso 	ver melhoradas as suas condições de vida foi • ao serviço da situação, atingirá quanto muito 	empresas sobem, como está agora • 

estes mantivessem a sua intransigência. Este 	determinante para derrubar os argumentos i: os 3%. Mas atendendo aos aumentos dos 	acontecer, o dinheiro nos bolsos dos a 
E 

chantagistas da administração; modo de agir faz lembrar os métodos terroristas 	 • combustíveis efectuados na segunda metade 	trabalhadores encolhe. 	 II 
utilizados pelas velhas administrações da VW b)que contribuiu para reforçar a unidade entre • do ano passado, e que se reflectiram 	Porque em todas as histórias de crise em 1  
que, como se sabe e é histórico, utilizaram 	os trabalhadores e elevar a sua consciência • inevitavelmente nos preços dos bens durante 	Portugal, há uns tantos para quem a crise é I, 
durante o período da Segunda Guerra Mundial 	de classe, demonstrando que valeu a pena 1  o resto do ano, e aos aumentos agora e 	 apenas uma palavra: as grandes empresas 1  
mão-de-obra escrava dos prisioneiros, detidos 	resistir; 	 • decretados, que vão aos 4%, 8,9% e 10% (pão 	financeiras e de comércio têm tido lucros I, c) que o mínimo que se podia esperar a gente E nos campos de concentração, e quando estes 	 e combustíveis) e mais, irão de certeza 	fabulosos, as pequenas empresas apre- E 
já não rendiam o que se pretendia, fragilizados 	séria era que os actuais membros da CT1, absoluta lançar a inflação para valores bem 
pelo seu estado de debilidade física devido aos 	reflectissem no papel que os mandaram I acima dos 3%. 	

sentam prejuízos, mas não pagam os impostos ' 
E 

maus-tratos, eram levados e queimados de 	desempenhar e se demitissem; 	 • 	 nem à segurança social, vão encerrando, mas , 

seguida nos fornos de exterminação; exploração d) que é urgente eleger uma nova CT que não • O preço da energia é determinante para o preço 	os respectivos proprietários continuam a ER 

 esta que foi determinante para aquilo que a VW 

	

confunda o seu papel nem os interesses dos i  dos bens ou dos serviços produzidos pelas 	ostentar jipes e vivendas de luxo e viagens a 

é hoje (naquele período os trabalhadores não 	

• 

	

trabalhadores com os da Volkswagwn-VW, , empresas e pelo preço final quando chegam 	paraísos tropicais, enquanto que os traba- 

eram tratados de "colaboradores"). Lamentamos 	

, 

	

como esta o tem feito, e que apenas se • às mãos do povo consumidor. Se a 	lhadores ficam no desemprego e na miséria. a 

que a CT e a Comissão Sindical, em relação a 	preocupe em defender a classe, porque é 1, electricidade aumenta 8,9% para as empresas 	A propósito dos aumentos, não ouvimos a : 
exactamente para isso que eleita. 	• e os combustíveis aumentam todos os meses, este acontecimento, não tenham tomado qualquer 	 é 	

nenhum partido da nossa "esquerda" ou às • 
	  a como é que aumentos de salários de 1,5% 	centrais sindicais a exigência da demissão II, 

1  irão cobrir a inflação real? O rombo nos salários 1 	 do governo já que não está a cumprir com o a 

AFINAL QUEM GANHOU COM A ELEIÇÃO DE 	• reais, isto é, no poder de compra dos programa com que foi eleito! Terá que ser o 1  
. 	 1  trabalhadores, irá ser enorme neste ano de 	 II 

povo a fazer essa exigência vindo para a rua? CAVACO SILVA? 	 5  1  2006! 
	, 

Coisa que, por este andar, iá acontecer mais a 
I 

	

1  As despesas com transportes, habitação e 	dia, menos dia. Os dez homens mais ricos do país são, por pessoais de Belmiro de•Azevedo e de Américo 5 	 ' 	 a 

ordem decrescente: Bel miro de Azevedo, Amorim somam 2,5 mil milhões de euros, isto e, ' 	  e 
o 

Américo Amorim, José Manuel de Melo, Patrick 1,7% do PIB (Produto Interno Bruto) português. 1,  
Monteiro de Barros, família Violas, Pedro Queiroz 	

„ , AS CÂMARAS PSD PROCEDEM A AUMENTOS BRUTAIS , Lembremos que Belmiro de Azevedo afirmou, • 
Pereira, João Pereira Coutinho, Moniz Gaivão 	 a muito antes das eleições do passado dia 22 de 1 	 DO PREÇO DA ÁGUA E DOS TRANSPORTES Espírito Santo, Alves Ribeiro e Joe Berardo. 	 . 	II 

Janeiro, que Cavaco Silva daria um excelente , 	 E 
Belmiro de Azevedo está situado entre os 500 Presidente da República. Após a eleição, Cavaco a Em Coimbra, a câmara de maioria laranja, contrariando a propaganda que o PSD faz a nível nacional • 
homens mais ricos do mundo, apesar da sua Silvafoifelicitadonãosópelosdirigentesdetodas 0  contra o governo, resolveu aumentar o preço da água em 12,5%. A oposição "socialista" na " 
fortuna ser 35 vezes inferior à de Bill Gates, o as Confederações patronais como por Ricardo I  Assembleia Municipal até compreendeu... embora o concelho de Coimbra esteja há muitos anos I, 5 homem mais rico do planeta. 	 Espírito Santo, dogrupo BES,cujafortuna pessoal I coberto pela rede pública de abastecimento de água, o problema está agora em pagar os e 
As 100 maiores fortunas portuguesas está calculada em 166 milhões de euros, 1  principescos vencimentos, e outras mordomias, auferidos pelos administradores das águas agora 1 

 totalizavam, no final do ano de 2005, 22,5 mil ocupando a posição 45, segundo a revista 11, •semi-privatizadas em duas empresas semi-públicas, tudo agora é a dobrar: os administradores, , 
hlhões de euros, ou seja, 17,6% de toda a económica Exame. Ficamos assim a saber quem • os chefes, os subchefes, as secretárias dos administradores, as secretárias dos chefes, etc., etc. E 
riqueza nacional, sendo 30% pertencente aos ganhou com a eleição de Cavaco Silva, não serão 5a - uma cáfila de pançudos a comer do orçamento geral do estado. 
1'0 mais ricos mencionados. As fortunas precisos mais comentários. 	 I 	 I 

	  • Não só em Coimbra que se assiste ao aumento do preço da água, um bem essencial à vida : 
• 
, humana e a toda a vida em geral. Vários concelhos nos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda, para , 

A MAIOR PARTE DOS TRABALHADORES PORTUGUESES 	
II 

I além do de Coimbra, preparam-se para proceder a subidas substanciais do preço da água. E no a 
II 

 EMPREGA-SE NOS SERVIÇOS 	 • 
distrito de Aveiro que haverá um maior número de concelhos, 11 em 19, que vão "actualizar" o . 

• tarifário; na região centro, serão ao todo 22 concelhos que vão cobrar mais. No concelho de , 

Em 2004, assistiu-se ao aumento de 3% no 	assalariados cresceu 0,1%, situando-se em • Sernancelhe, distrito de Viseu, o aumento atingirá os 25%! O que se pode qualificar como um li 
e 

número de trabalhadores empregados no sector 	5,122 milhões de indivíduos. De todos os países : autêntico roubo! 	 II da União Europeia dos 15, Portugal, com , dos serviços, em comparação com 2003 	 E 
' 	excepção da Grécia, é o que ainda apresenta a , Mas os aumentos nos diversos concelhos não vão ficar pela água, os transportes públicos vão • 

atingindo 56,8% do total dos trabalhadores 
maior taxa de emprego na agricultura e a menor E experimentar aumentos ainda maiores. No concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, o aumento E 

assalariados, segundo números divulgados pelo 
nos serviços. O que poderá significar que, nos E ultrapassará os 50%, e no concelho de Coimbra, os SMTUC aumentam 6,8% em média. Curioso 1  INE (Instituto Nacional de Estatísticas). 	 próximos anos, muitos agricultores portugueses I verificar que os maiores aumentos dos preços se verificam em concelhos governados pelo PSD. I  I Se a agricultura e a indústria registaram uma 	irão para a ruína, engrossando os trabalhadores I Pelos elos vistos, a política do PSD é igual à do PS; o que já era sabido, mas, ao que parece, foi • 

evolução negativa, a população activa cresceu 	dos outros sectores de actividade ou, entã 	
v 

o, 
a  esquecido por muito boa gente! 	 I 

0,5%, no mesmo ano de 2004, e o número de 	restando a emigração. 	 • 	 e 

IVIC111U .Jc4Iau C1, IC11 fyl./4 I IV pctoociiii II 

Janeiro 369 operários no desemprego, ficando a 
laborar apenas com 260 operários, na maioria 
mulheres, com diminuição da produção, não se 
sabendo até quando. Aos operários despedidos 
uma campanha de intoxicação tendo sido feita por 
quase toda a comunicação social no sentido de 
que não valeria a pena lutarem ("Público" de 07/01/ 
06), o melhor seria receberem as indemnizações e 
entrarem no prometido programa de requalificação 
profissional. 

A ECCO é uma multinacional dinamarquesa do 
calçado que beneficiou, directa P ndi rectam ente, 
de muitos milhões de euros, do estado português, 
no entanto, parece actuar como se mandasse no 
país e no governo. Não são apenas mais 369 
operários que vão ficar durante algum tempo 
dependentes do subsídio de desemprego, meio 
passo para o desemprego absoluto quando acabar 
o tal programa de "requalificação", que os não vai 
requalificar para nada de concreto. 

O sindicato do sector, acompanhado pelo 
coordenador da CGTP, cumpriu a rotina de dizer 
aos trabalhadores que estão a ser vítimas de uma 
"injustiça" e de que os despedimentos poderão ser 
"ilegais". Carvalho da Silva, na sua alocução aos 
operários, em 9 de Janeiro, convidou-os a "resistir", 
só não disse como, não apresentou uma saída 
nem explicou porque é que a legislação actualmente 
em vigor defende o patronato e as empresas 
estrangeiras mas não os trabalhadores. 

No Portugal de Abril, as reformas dos por-
tugueses não são todas iguais. Nos últimos 
tempos o governo do PS prometeu que iria 
aumentar a pensão social e as pensões dos 
cidadãos com 80 ou mais anos para os 300 
euros. Estas últimas foram aumentadas com 
um dito complemento, como a esperança de 
vida dos portugueses é de 74 anos para os 
homens e de 81 para as mulheres, não se 
espera que os pretensamente beneficiados 
gozem por muito tempo de tão pródigos 
aumentos. 

O tempo de reforma para os funcionários 
públicos aumentou para os 65 anos e espera-
se que a convergência dos dois sistemas de 
segurança social, público e privado, convirjam 
em breve para aos 70 anos, como idade para 
reforma completa, para todos os trabalhadores. 
A justificação apresentada para esta reforma é 
a da sustentabilidade do sistema, no entanto, 
parece que as reformas principescas re-
cebidas indevidamente por muitos políticos e 
ex-detentores de cargos públicos já colocam 
em perigo essa tão preocupante sustenta-
bilidade da segurança social. 

Os portugueses acabaram de eleger para o 
cargo de Presidente da República um homem 
que recebe três reformas, qualquer uma delas 
dava para pagar a reforma a várias dezenas 
de trabalhadores a receber a reforma mínima 
social. Cavaco Silva recebe ao todo 9.365 
euros de reforma e, quando assumir o cargo 
para que foi eleito, irá renunciar apenas à 
subvenção vitalícia de 2.876 euros que recebe 
por ter sido primeiro-ministro durante 10 anos. 

Mas outros figurões da nossa praça política 
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engrossar o exército dos 
desempregados 

Se há empresas que, com a deslocalização da 
produção para países europeus de mão-de-obra 
mais barata, vão despedindo parte dos seus 
trabalhadores, outras de capital nacional 
encerram simplesmente as portas lançando no 
desemprego dezenas de trabalhadores, estes 
em situação ainda mais precária. Aconteceu este 
mês de Janeiro com a têxtil Carrera, em Oliveira 
do Hospital. São 87 trabalhadores que ficam no 
desemprego graças à segurança social, a 
principal credora da empresa que exigiu os seus 
créditos, e do presidente da Câmara local que, 
para além de ser amigo do principal sócio da 
Carrera e lhe ter   
arranjado em- [?),..J_

u  PESADA
E  CRISE  

4»./  ‘x• prego numa es- 	  
cola, nada fez  

para evitar o en- . "<=.„ ..'" ,,,,' '' ,, ..'  \•, "‘„,  j , ' 
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empresa. Ou- 	 -
4  ,  -4 ...'..,   • , 	,,. 	t., 
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recebem reformas semelhantes. Campos 
e Cunha, ex-ministro das Finanças, recebe 
uma reforma de 8.000 euros por ter sido 
vice-governador do Banco de Portugal; 
Tavares Moreira, dirigente do PSD, recebe 
uma reforma de 3.062 euros; Miguel Beleza, 
ex-ministro das Finanças de Cavaco Silva, 
recebe 3.062 euros; Ernâni Lopes, também 
ex-ministro das Finanças, recebe reforma 
no montante de 2.115 euros; Rui Vilar recebe 
também uma reforma avultada e continua 
na vida activa, sendo agora administrador 
da Fundação Calouste Gulbenkian; António 
de Sousa, ligado ao PSD, recebe igualmente 
uma reforma choruda. Todos estes 
senhores possuem uma característica 
comum: foram funcionários do Banco de 
Portugal. O Banco de Portugal é de todos os 
bancos centrais europeus o que mais gastos 
têm com as benesses oferecidas aos seus 
quadros superiores. Todos eles possuem 
carros de luxo, que são substituídos em 
cada três anos, no valor de muitos milhões 
de euros. 

Os administradores da Portugal Telecom 
(PT) preparam-se para sair com reformas 
igualmente milionárias, aproveitando o 
actual regime especial de aposentação 
(Decreto-Lei 324 de 1997, uma lei do 
"socialista" Guterres). Miguel Horta e Costa, 
presidente executivo da PT, e mais sete altos 
funcionários vão sair com reformas 
chorudas de muitos milhares de euros, 
beneficiando, ao abrigo de tal •regime, de 
redução de 15 anos do tempo de reforma e 
de outros prémios. 

AS REFORMAS NO PORTUGAL DE ABRIL 



. 	 • Internacional 
;  Editorial 	 . 

. 	 . 

;  Cavaco: o "Salvador da Pátria"  :  A Ford vai despedir 30 mil trabalhadores 
• . 

Continuação da primeira pági • .na  •  A construtora automóvel norte-americana vai proceder à reestruturação da produção nos Estados 
• •  Unidos e no Canadá, encerrando 14 fábricas, diminuindo a sua capacidade produtiva, considerada 
• divisão do PS e pela vitória de Cavaco. PCP e  .•  sobredimensionada, em 1,2 milhões de automóveis por ano. Trinta mil trabalhadores serão 
•,,  Bloco queriam o "Papa" da democracia portuguesa  •  despedidos. Irá poupar quase 5 mil milhões de euros até 2010. 
• uma terceira vez em Belém, e para quê? Para, no  • 
•.  papel de pedagogo do governo "socialista", vir Apesar da reforma anunciada, a Ford teve lucros em 2005 de 2 mil milhões de dólares (1,63 milhões •  

de euros); lucros que provêm de toda a área financeira da empresa. Com  a diminuição de vendas 
• dizer aos trabalhadores portugueses que as  • 

nos Estados Unidos, a Ford registou uma quebra de 1% na quota do mercado intemo, passando • medidas do seu governo são inevitáveis e que os  • 
• para os 17,4%, a mais baixa desde os anos vinte do século passado, resolvendo cortar nos ;  sacrifícios são necessários! 
• custos do trabalho, isto é, com os salários e as reformas dos trabalhadores. 

•„  Mário Soares impôs a golpe a sua candidatura,  „  A Ford continua a ser um dos maiores construtores mundiais do ramo automóvel, vendendo 6,818 
• contando com o apoio do BE e do PCP, mas as  •  milhões de automóveis em 2005, mais 3% que em 2004. Estas medidas anunciadas vêm no 
• voltas saíram-lhe trocadas, pode considerar-se  • 4, 	 •  prosseguimento de outras semelhantes tomadas por outras grandes multinacionais do ramo, GM e 
, de todos os candidatos o principal derrotado. O  •  Volkswagen, que, no sentido de aumentar os lucros, procedem à redução da capacidade de 
• candidato do PS ao ter o apoio dos outros partidos  •  produção e, simultaneamente, a dezenas de milhares de despedimentos. A crise de sobreprodução 
• da oposição, BE e PCP, demonstrou que estes • •  capitalista é bem patente na indústria automóvel, crise que irá ser resolvida no quadro do capitalismo 
• partidos possuem um discurso que não se encaixa  .  com a enorme destruição das forças produtivas, entre as quais se conta o factor humano. 
• na sua prática política: dizem que estão contra o  • 
;  governo mas dispunham-se a apoiar o candidato  ;  Bolívia: Evo Morales, a face do capitalismo "indígena"? 
• do partido governamental, cuja missão principal  • 
• não seria outra senão a de apoiar a política do  •  Evo Morales, o dirigente ayamara eleito presidente da Bolívia, antes de tomar posse no passado dia . 	 . 
, governo, aliás, o mesmo que fez em relação aos  „  21 de Janeiro, fez um périplo por diversos países europeus e asiáticos, que possuem negócios 
• governos de maioria do Cavaco/PSD. 	•  naquele país, garantindo que os interesses das suas empresas multinacionais a explorar no 
• • 	 campo dos hidrocarbonetos não seriam molestados. 
• Foi pena não ter havido uma segunda volta porque,  • 	 . • • • caso tivesse acontecido, os campos ficariam ainda  • Após a tomada de posse, Evo Morales anunciou a redução do 

• mais bem definidos: de um lado, os que defendem o  • 	 seu vencimento de presidente da república para metade assim 

• actual governo; do outro, aqueles que estão  • 	 como de outros altos funcionários do Estado. Uma medida que 

„•  dispostos a combatê-lo. A candidatura de Manuel  ; 	 jes poderá ser populista mas que caiu bem entre o povo boliviano 

• Alegre conseguiu, entre outras coisas, traçar essa  • 	 que, em mais de 60%, vive na pobreza mais extrema. 
all,„ 

• linha de demarcação. • •  Não foi uma candidatura  • 	 Estas duas atitudes aparentemente contraditórias colocam IP,' „. 
• revolucionária, nem o poderia ser atendendo à base  • 	 uma forte interrogação qual será a política de Evo Morales, 
• social que lhe deu origem, mas despertou a atenção  • ._,,,,, 	, 	 . 	cuja intervenção govemativa é muito superior à existente em 
9  do proletariado revolucionário e de camadas de  ;  p ..,, ''- - „, ' 1 . 	Portugal devido ao regime presidencialista em vigor naquele . 	 ' g 	'' N  . 	- • trabalhadores politicamente mais conscientes, e isto  • 	país da América do Sul. A nacionalização ou não das principais 
• viu-se pelos bons resultados eleitorais em concelhos  • 	' v.  ',»' 1.  4# V. 	fontes energéticas, gás e petróleo, e a colocação destas 
;  ou freguesias mais industrializadas e que  ; 	'  	 --.&ar4 	riquezas ao serviço do desenvolvimento e bem-estar do povo 
• tradicionalmente votam mais à esquerda. A  • 	 4,..-.-11 	boliviano será a pedra de toque da política do MAS (Movimento 
• candidatura de Alegre foi, no entanto, a pedra que  • 	 -  .f.— 	para o Socialismo) agora no poder. . 	 • „ se poderia colocar na engrenagem. 	. 
• Morales é acusado de querer apenas legalizar a situação das . 
• Estas eleições tiveram o condão de revelar (mais  •  multinacionais na Bolívia e querer desenvolver um capitalismo nacional, um capitalismo "andino" ou 
• uma vez) que o Partido Socialista deixou há muito  •  "indígena", mantendo praticamente incólume a estrutura económica do país, ou seja, a situação de 
;  de ser de esquerda para se tornar num partido do  •,,  exploração do povo boliviano, e respeitando os ditames do FMI (Fundo Monetário Internacional) que 
• regime e da governação, um verdadeiro partido  •  têm estrangulado a economia boliviana ao longo dos últimos 20 anos. Os próximos tempos dirão o que 
• da direita liberal, distinguindo-seda PSD - o partido  •  é a política do "socialismo" sul-americano. • • 
• por excelência da burguesia portuguesa - apenas  • 
• na forma como actua; assim como permitiu enfim  •  EUA bombardeiam uma aldeia paquistanesa matando 18 civis 
• clarificar a suspeita, há já algum tempo levantada  • • •  Com a argumentação de que elementos da Al-Qaida, entre eles, um alto dirigente, se encontravam 
• no espírito de uma grande parte dos portugueses,  • 

escondidos na aldeia de Damadola, no distrito tribal de Bajaur, perto da fronteira do Paquistão com o 
• de que os partidos nascidos no contexto do 25 de  • 

Abril faliram quanto à sua capacidade de resolver . Afeganistão, a CIA procedeu ao bombardeamento daquela povoação. O resultado foi a morte de 18 

• os problemas que afectam o povo português,  • 
• • •  camponeses paquistaneses, entre os quais se contou várias crianças. 

• partindo do princípio que tais partidos de esquerda  •  Estas mortes provocadas pelos EUA intervindo num país soberano, embora aliado, provocou não só 
;  teriam esse objectivo. Neste momento a linha que  ;  a ira do povo paquistanês, que saiu para a rua como forma de protesto, como deixou um certo mal- 
• separa a direita da esquerda passa entre os  •  estar entre a elite governante. Este acto de agressão imperialista vale por mil palavras, revela a 
• partidos (todos eles), que ficam de um lado, e o  •  natureza e a verdadeira política da potência imperial: a vida do povo nada vale. 
• • 
• povo, que fica do outro. 	 • 	 • 
• • 	 . 

• As lutas que se avizinham não poderão ser travadas  • 
• com as actuais formas de organização existentes,  • 	 ... 
;  movimentos de cidadania são precisos, bem como: PORTUGAL E O QUE MENOS INVESTE NA EDUCAÇÃO 
• novos partidos e novas organizações sindicais ou  • 
• populares, como sejam as comissões de traba-  •  Portugal está entre os países da União Europeia em que as despesas de investimento e em 

;  lhadores desempregados. Novas reivindicações  ;  educação mais recuaram no conjunto dos gastos do Estado entre 2003 e 2004 face ao período 
• terão que ser feitas de maneira a unir a grande  •  de 1998-1999. O que contraria a propaganda feita pelos governos do PSD e do PS de quererem 
• maioria dos trabalhadores e trabalhadoras  •  investir na educação e reduzir assim o insucesso escolar. Esta situação foi revelada por um . 
, portugueses, tanto ou mais do que a interrupção  ;  relatório aprovado recentemente pelos ministros das Finanças da UE (dia 24/01/2006). 
• voluntária da gravidez, o horário semanal das 35  •  No país que teve uma das maiores quebras no peso da economia e um dos maiores aumentos 

• horas é uma delas, porque actualmente é a única  .•  com os gastos públicos, não se percebe como irá recuperar este atraso se não aposta numa 

• medida capaz de combater o desemprego que irá  •  mão-de-obra mais qualificada e, por conseguinte, mais rentável. Sem ciência e tecnologia (o 
• continuar em alta nos próximos anos. Os partidos  •  denominado Saber) nenhum país, independentemente do regime social e económico, jamais 
• •  burgueses jamais deixarão de actuar como actuam 	poderá desenvolver-se e criar mais riqueza e bem-estar para o seu povo. • • 
• IJ100.11lG11101110, 1-'1k/111010111 11100 I ICUJ ,U111p10III  • 	  
• deixando o povo no engano permanente e na  • 	DISCWIE L5C.9fEVEO 9OQWLL "QUE FAZER', 

• frustração - há que criar alternativa: um partido  „ Apartado 366 3001-905 Coimbra • revolucionário é necessário. 
• •  • 
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