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a) A neumtÃo plrmÃnra'DA'cÉtum

A Resolução de l-g de,'M4çço considenava' mui.to- justamente, o cumpri
mento deãte ponto, como fundamental pana o desenvolvimento do tna-
balho oa nossa CãíuIa e pana a Edifiãação da Tipognafia Regional.

i. Resolução afinmava 
"oúo 

objectivos essenciais da instituição .,da
Reunião Étenária de CãtuI a e'emanal

.-;;rÉ, ': - .I'.1 - " 
:

"r; neeessarl,o e ind.ísBensaoe-L põr toda a cáLula a tioer o'e problte-' mas da nossa Tipogra'fia; não âeidar que eelee problemas ae feehem
nuna s6 "cabeça\' 

"ou'íri orrtrito nírmàto de "eabeçasu., -É"'neeeseá -yio Ligar intZmamente oa quadros da no§sa lipografi.a ãs Lutas da
classe- openária e do potSo, acabar com o pratieísmo cegot eriqr e

,manter'.um ,eleoado níoel ideolígieo nos quadros da nossd lípogra
fia Raqional".

Sem dúvida que este foi um dos pnincipais avanços- conseguidos pela
nossa cárurá pois, pana a16m de, no qü" respeita ã r per,i.aiciáade'
das neuniõesr'este ponto ter sido integnalmente cumpnido durante o
peníodo " .1,rá se r"eiene a Resolução, tãrnbám a nossa-C61u1a corise; -
guiu, finalmente estudar., discutir: e analisan os doeumentos mais iq
pontantes do Partido, puísar ao mesmo nitrno do nes-Lo do Pantidqdi§
cutindo as suas principa.is taqefas ern eima da hona. Assuntos como;
as.medidas'de saivaguai,da ao Õ:rgão Centnalg a,t campanhal dos 50con
celhos no côncelho ãe 0eirasi o 19 de Mai-o etct, fônam profundameã'
te discutidos na nossa cãfufá, o er,r€ penmitiu dár-lhe oütra vida ã
outna dinâmica., elevan o nÍveÍ iaeor6lico dos quadros e, como. con-
sequância disso, aumentan a capacidadá-de pnodução da Jipognafia
eud, no nês de Manço e Abnil atingiu nÍveiê bastante e1eíaãos. Pon
f o ár1ô na ]uta p*Íu irnposição aaã ::euniões negulanes da Cãtute f6
sem'clüvida. o 19'de Maiô. aÍtuna em oue. alãm ãa reunião ondinániá
em'qúe foiÍdiscutida a "áituação porÍtió" " o 1? de Maiott a C61u1a
fez uma neunião de balan,ço em plena campanhar o gye, não apenasper
mitiu Çue o nosso tnabalfio em i.e1ação aã 13 áe uáio'coliresse mê -
thon, como'pnovou quq a contnadiçãó existente entr:e a intensidade
do nosso -tnabalho pnãtico e a neõessidade do nosso tnabalho negu-
lan de cãIula dum Fartido comunista, não s6 pode como deve sen õe-
solviclo a favon desta üttima, sendo-o caminhô pana a nesolução da
pnimeir:a.

É necessã::io continuarmos a tuta pela imposição da -negulariQade daq
nossas-neuníões, tendo pnesente qüe a neüniãõ Plenániã da Cátufa á
o seu orgeo mãxÍmo de dinecção e eumpre un papel insubstituÍvel na
elevação-do nÍve1 ideo16gi"ó dor quaãros. ràsà luta 6 tanto maisne
cessanr-a, quanto no üftião penÍodo ao mês de Maio se venificou umã
quebna na neE5ulanidade das nossas neuniões e uma centa tendência ,
em pnimeino lugan da direcção, nas tambémrno conjunto da C6h41arpê
ra secundanizan este aspeeto do nosso tnabalho. Devemos também adõ
ptan o m6todo, nalguns ãasos já adoptado, de elabonan actas de toI
das as nossas r^euniões r eue devem sãn apnovadas pela reuniõo plená
nia seguinte.
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b) O SECRETARI}.DO

o seciletariado da nossa cêlura ã un dos aeus 6rgãos fundanêntai6 de

ai"ã"àa". É ele oue Dernitê a existência permanente de una direc -
Iàà=ààiãà.i""."'ãiitíãã"ã'r.ã.i;;-ã; cÉi"i". No ênt,'nto, e já que
io penÍo.lo de'vilgência da-Resolução de 19 de {argo, a tarefa cen-
tr:ai e inadiáve} ãe todo o nosso trabalho, a nÍvel do reforço -dos
á"gàos ae dir"eccão, era a inposição da Reunião P1enária Semanal, o

inãuatt o do Secretániado não-se pôde dêsenvolver e aPllofundar tan-
to, comd o tená de fazer a partir de agorla'

Mesno assim, o Secretaniado, teve algum Papel neste perÍodo quenão
foi decisivo mas foi, no entanto, de-algun modo imPo?tante.

Pana a}ém dê têr assequra.lo a direcÇão prática da TiPogxafia, co-
mo thê apontava q 'esoÍução, ainda que de u$ rnodo insuficÍênte e

.;r-.idla 9""às, o secrétaíiado fei ainda quatro reunióês durante
eSte peraodo.

Nessas reuniões. oana aIêro de ter tratado de problcmas refenentcs
à-i"i a.ti"ià"aé i"átl.a e à vida das equipas, o tecretariedo emi-
ii" ãi"á"-"Ãã À."ãr"çá", rêsultado da ariál-ise 

'que 
-na sua r:euniãode

31 dê Marco fêz do estádo áã ãúrpnim"tto das tárefas de aplicação
àá eà""i"ãao de 19 de Manco e quã se destinou a servin de directi-
va e orieritação para todaé as equipas e quadros da nossa Tipogra -

AD6s esta orirneina fase, na luta pêla edificação da nossa Tipogra-
. fia Regionà1, vai a noséa célu1a exigir,ter necessidadê de contar
corq uÍn"SecreÍa!,iado forter coeso e c1a.r'ividenter que cunpra cabal-

' nente as tarefas de direccão da nossa Tipognafia, que sêja un or -
gão diriqente capâà de a Íodo o nomênto corresponder com firneza e
3á""e"çiã3 poritiàá" , t"ao-à qr.rqu"" problema que s-e coloqug ã cá
lula. Ê um facto a6sente quê no Pl'ano que a nossa Cél-ula tera de e
borar Dara.s pr6ximos meses o Sêcretariado vai ser chanado a de -
ãáóã"flã.-u^-oã;;i., ;"; anteriormente não foi, papel dê importân-' cia'fündamentir- lana á edificação da nôssa Tipognafia Rêgional. -Pgra isso importa lue desde já sintetizernos algumas insuficiencias
que ja se rêvelaran durante este Perroclo:

1e:Enbôrà fártenente combatidó pelo conjunto da céIurq' êxisteêin
dà num Árau relativanente elãvado no actual Secretário da Cé1ú
ii. ura"t"naêrrcia Dara concentrall denasiado em si as tarefas6
diiecção prática aó trabalho, que conpetian ao Seêrêtariado no
seu conlunfo.

29 lio conjunto dôs membros do Secnêtariado -notou-se a tendênciapa
r"a desóurar a eua missão de dirigin polÍtica ê Praticanênte õ
conjunto da céLuIa, que terá que pa§sar a ser a sua tarêfa prin
c'ipa1, dêdicando-se essênciêlmente as suas rarefas Pratacas e

dc direcção prática nas equiPas'

39 A luta no seiô do Secrêtariado contra o estifo antigo e os ná-
to,ios de trabalho antigos que as§êntam na anarquia e no impro-
viso, não se trravou àinda suficiêntenentê o que faz-eom que e-
1ês ainda qontinuen Profundanente arreigados nestê ongao diri-
gênte da Cê1u1a.
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"Ed.ifiear aa equipas é a sequnda qrqhde tqrefa d"a nossa céLula nee-
te periodo't, ássim consiaeíava a"Resolução àe 19 de Manço. No en -
tanto, dada a 6rande lmpo:tância que a équipa de Administração tem
para ó bon andamento do conjunto da ?ipograiia e,-EfrlliTãêT7õ-iu -
garr_Dara o'tÍ'abalho C, Lodas as outras equipas, a cê1uIa aprovou
um rnétodo oue seria o de Icsolver ern Drineir:o lugar os problêmas da
equipa de Àdministração, como questão'pnávia par'ã trata; dos pro -
blerlas das outrês equipas. Assirn, tendo enbora tnatado de traçar
directivas e orientaçõcs -parê todas as-equipas, a_Resolução atinma
claramente que a eqriipa de adminjstraçáo ena aquela de que a cel-u-
Ia se iria ocuDar em 1ç 1uoên- êôncênf].'ând., nê'lâ as suas forças a-
té a considcrai en funcionãmeíto satisfat6rio, Essa ê razao porque
âparece neste relat6r:io, a equipa de Âdministr:ação tratada em sepa
rado do conjunro das reétantes ãquipas. Na Resoiuqão saÍda d. suã-
r"eunião de à1 de l,larqo, o Secretáriàdo da nossa cElula neafinmavae
áprofunda'va esta orientação. tomando nedidas que tinhaÍr eÍr vistas
ajudar a resolver o"_p"oÉIuÁ." que se colocaván à edificação da e
quipa de Administração c traçando oz'ientaçães para as restantes e:
qulpas.

a) A EQUIPA DE AOMINISTRACÃO

É evidente que a equipa de Adninistração não cunpriu intêgralmên
tc com as tarefas que lhr estavam destinadas, a sua edificaçãoen
quanto equipá de oiganizaçã9 c finanças da T ipograf ia -Reg i onal ã
aroio principal e indispensável á direcção da nossê céIu1a parao
cuÍiDrinento das suas tarêfasrficou a meio. No êntanto, não se po
de àizer o.uê tudo eêtá na mesna e que nada de novo foí fei-to. Àã
que vêr ô que foi feito e dêve sêr apliofundado, e o que não foi
fêito ê quais as razões de fundo disso acontecetr, para que pos -
sarnos tomar medidas, traçar outras orientações e, edificar devez,
no periodo do pn6xiÁo ptáno esta equipa tãà inpoítante para a e-
dificação da Tipografia Regional.

O QUE IOÍ FEITO:

- Sen dúvida que o naior pasao en fitêntê que 6ê deu na equipa de
Administração foi o facto de sê têr inieiado e continuado'o ne
Bisto dos áocunentos necessários ã prestação de contas ao Par:
tido. 4-ssi'1, a eguiBa pôs em funcionamentó, conr um rigor que ,
na-Lquns casos, nêo e alncla o rndaspênsavel, rna6 que Ja penmrte
atingir esse objectivo o seguinte:

a) Fichas dê obra de tôdos os tÍ,abalhos
b) Rêgistô ceral
c) Contas -côrrêntes con as organizações.
d) Registo das receitas e despesas
e) Placald do6 trabalhos existenteg na Ti.pografia segundo a on

den dc pri or idadcs
f) peqisrô dos lrorários e teínpos de tnabalho

O OUE NÃO TOI IEITCI

- O estudo dur,la tabela de p!.eços, estabelecida em basea correctas,
reais e que evite a liquidação progressiva da Tipografia Regio
nal.
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-'No entanto, nais inportantê do que o quê não foi feito, foi o
facto de o que se fez, tê-1o sido dum modo dêficiente quêr se
pernitiu atingir o objectivo atraz enunciado (prestação de con
tas), não perÁiri,.r, nó encanto, ou foi obsrácuio, a óutros ob=.
jectivo: tanbé'q importantes, tais como:

a) Ser urn instlunelto p.oâtqrrq a di:^ecgão da Tipografia eunpra
:ab suaé tâIefag duÍ!} modo rápi.do, corrêcto e eficaz.

b) P-rrnitir, do ponto de vista económico, mas timbém organiza-
tivo, a cniação de..boas condições de trabalho nas restantês
equlpas.

Aesi..n. verifjca-se oue alquns dos irnDressos (fichas de obra,re
gisto de horários, facturás, ect.) nã<-r são devjdamênte efica =zes, são complicados ou insuficientes e terão, portanto rque s@
refornulados; a organização inter:na do trabalho da equipaé pra
ticamentê inêxistentê; a equipa trabalha sem un planoi apê6ar
dê alguns pequenôs pgssos na organização-da suô sala a desorga
nlzacêo. a anarou]a e alnda o factor dominante, o que cria gnan
des áifículdades ã ainecqão da cá1ura; a contaÉiliánde, não a:
barca o que 6 necessário-e, atém disso, é anLesanal e complica
da não sándo suficientemeníc nigorosa.

QUA]S AS RAZOES DO QUE NÃO SE FEZ Ê DAS INSUFICIÊNCIAS? ??

As nazões dê fundo desta situação são essencialnerlte de 2 oldens
a) da direcção da Tipografia
b) do ponto de vista eir'àdo, em nossa opinião doninante no con

ju"i" áá partiào, iããà i'ripograria '

Da dinecção da cêluta, pois a prática dênonstrou cl-aranente qre
ã14rilaffiesof uçõ-es tomadas em relação a esta equipa, nomea
danente, a noroeação de apenas um canaréda não profissional, pã
ra nela trabalhai, não eàtava dê acordo corn a i,ealidade, A'pi,ã
tica deÍdonstrou qúe o tempo que esse caúarâda aã à ripograf-ia-
Regiônal, e ele 6 muito tratando-se de um quadro não profissio
nal fica conDlêtamente ocupado apenas corn ó registo diár,io dõ
trabalho e a manutencão en ordêm das contas -êo!.rentes com ãs
organizações, sendo iesmo necessário en certos perÍodos,um es-
forço demasiado para conseguin fazer isso, face a este pnoble-
r,.!a o Secnetariado da celula, na sue Resoluçào de 31 de. Março ,tentou rêsô1vâ-lo, transf er"indo provisori.ároente outro camara-
dr não profissionaÍ (o camarada A.rtur) Dara ê eqLiiDa. Esta me-
dida nãõ veio rêsolvêr o problema pois,-para aIõm àesse camara
dr não c er 

-pro 
fi s s í onal e, portantã, o'tãmpo dado-à Tipogr,aFiã

náo ser suficiente Dara a Ínultiplícidede das tarefas da equipa
ele não tinha tambáÀ tempo sufiàiente para se ênquadrar: a-fun-
do nos seus problerDas e nô'seu trabalho. A não nesolução deste
probfêma foi, sen dúvida um erno da dineccãc dr Tiooqrafiarem
Lora ele se Éenha dêvido êspeciáImente, à ialta de à*ierrunc."
nestê trabalho de Adniinistração da Tipografia Regional.

Da darecç^ô clê celula, alncla, porque na novo concepçao que a
nossâ celula deu ao trabalho desta equjpa - a de sêr a equipa
de organização e finanças da Tipografia Regional - e1a deve es
tar sob o cóntrole estreito e airàccão oolÍtica dirêctê do Sê:
cretariado e, pr:incipalmente, do Seóretãrio da nossa Tipogra -
fia.
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Sc í verdade oue durlnte ' -.=i-eiro mês a96s a aprovação.da Re

ããr"çiã ã. i:'a. 1'larçô, o Lamaradd Secrctário procurou'.duma
form-' coy_.cts excrcea es'.. n,.pel em telação a <sta equipa'qte
iI.."aã"".t -"i. vi.ri us -.un' ie.",'usr resmo' - 

estando -di ariamen
::à cÀ cont..t^ directo côl o trabdlnÔ da cqulpa' 

'lando 
suges -

tá".- i-;,r:,, reprros! trlv'rndo ê lutlt não é m nos certo que

"..ã't""1árr'," àe' aineáqão veio dcc'rindo progress ivarnente' ten-
ááluu n .r"oruda refugiado nas.6uas tarefas Praticas na equapa
ãá i."".""i". deixandá c.-de 1'cz mais êsta tarefa quê dizia res
II. i.'":.'ii;"Jç'';-â;' ;;. j,.;;;.' ã. íipár.ãri". rrão sá prde.--dei.:
;;; e -"e- cm'claro esti err, d- l:beralismo! pcse embora sela
i".uã"""^ f"át. real e indesnêntÍvet -.a grande dificuldade que

rrã-ãÃ 
'.ã"àiii"" o trabalho de direcção ãa nossa -Tipografia cotr

;-";;^à. volure de tÍ'1ba1\o desenvolvido por tcdâs as equrPaB-
' )lessão e as suas poucas forçast co-e, logor lela equlPa oe 1mI

*ó ".-oiaã ver pelo quadro dr ploP ''ganda stÍda da ngssa lipo -
grafia'nestes 3 meses e que estl anexo a este rê_Laaorao'

Par.1 1:udêr a rcsolver este gr blcna' a nosse.tãIu1a !9T:ii -^?
"onarrdr Artur. vice-rcsptnsívc1 Pele equiPa d' inPressao e )Ém

i""- ã.-i..""iàiiado da cãIu1:, fiãando assirn o camarada secÍ'e-
là"rã-tái"- iig.ãã-à" "r"" taráfas de dinecção da Tipognafia e'
espêcialnenter nesta eqr.r j,*Da.

A 21 'or<lern dê r'azões lgllnd" desta situlqã
titude do Partido tXce g 1:
;IdaJ;G rÍ-.niãqôcs i r )r;Íf"or.raf ia é a sêguinte:

(DcsdL vrnço' at6 1s/o c i:rcILL:ndo.apenas
rês a 100$00 )

as dividas: superio -
-i :

Concel-bô de, oeiras -:!' v.F.xira
CoÍdssão 19 Maio
CorÍlité M.Mêrcante
Dep. Luta PoPular
C. Local dc Cacen
Cornissão Iinanças
Cornj.ssão EIeições
CTM
Conc. Sintra
carris
c. L,. Graça (C.M. )
conc. Campóne§es _
.D
cônc. Lisboa
Paôf es s ores

2.946$00
2.756$50
2.rr52$00
2.s56$00
1.589$00
1.242$ 80
1.187s00

812$ 30
811$ Ô 0
71s$c0
60r+$30
400$00
373$00
323$00
297$50
130$00

Tota1.......... 18.996$40

Na verdade, 6 absolutamente indispensáveI' para a edificação..d.a

"àu "à- 
iip"Érur ia ' atacarnos este Ploblena.de frentê e sen quas

quen c.-olcie dc Pcies, )^;s:

10 - como á nossÍvel ã equ:,a d- Adninisrração dotar âs equiPê
' ã.'-;"i";i;i 

-nÀ""i.íiiq ro excrcÍciô da sul actividade
;;J;;;" ;;;";;-áá pÀrítià" áã p""qou da nos sa..ripognafia
jssentár numa base cor'Dletas'enie crrada e liquidedora - a

;.."; ;ã" dcbitados cs' ,r.É9s dos natêriais exclusivamen-
ià'-ii""áã" nesse trabalh), iiclndo de fÔra, o desgaste das
;ãq;;;;, li-Ãáã a. ob.a''os 1íquidos d' iTBl:::ã: off-set'
cEc. -Íc - as ôro.dnr/'cões contraiem uma divida no esPaço

d. 3 meses dc qur:'. -Lq c'':Los:
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29 - coÍno é possÍver fazer obras, que são indispensáveis' nas
i;;iuiu;à;; da nossa tipográfía e que necessitam dum enr-

Date de capital dê certo nÔdo volumosot se a sltuaçaÔ e

àsta !

39 - como á possÍve] à equipa de Admilistnação garantir os fiJn

ã;;"";"ã;;ã;i;; ào á",:ànj" das máquinaé - a naionia das
ouais está nun estado que a todo o nomento Poe en causa
l-Iáiaã-ãã""ii:;.uãitos,'is.o para além do Pouco rendinen-
to oue dão. das pêrdas dê tcnPo que gêram a conrucàÔ na

à"nJ"iriiaó do ti'abalho e que, muitas vezes, impedem a
ããiIiã-ãã-ã"Ãp"i" ã" p."'od. ; co*o é possÍveI sanantir
ã-Ã"""tã"cãã ;ã!utar àessas rnáquinas sà em-vez dum fundo
ã.-tã"áiã'à. caixa, existen 19 contos de dívidas!

tlg - CoÍno é possÍveI ã equipa de Administração pronoveÍ' a e -
'xistência dun stock mÍnimo de matêria1 qu' Pêrnltassê t
"ã" ã*ãÀtr.. a saÍda nápida dun comunicàdo do c' Perma -
i.ntÁ a"-c"Áit6 Central, em grande quantidade quando, a
situação 6 estal

58 - CoÍtô á possÍvel ã equipa.de Administraqão fazer urn Plano
de comDras de novas má[uinas, que aumentêm a capacidadc
de oroàucão da nossa Tipografia RêElional e the detn a l-n-
depLnaênóia necessánja Íace ã burguesil, se, mesno selne
pràcos praticados teren essa nece§sidade én conta, a sl-
tuaÇao e'esta:

Será que a nazão de ser deste problema, devê-§ê ao facto da

pr:opaqanda ser cara?

Na no6sa naneina de ver' á urn facto real que a ProPaganda- á ca

"ã-".""-:."ão deve-se aos Governos da burguesia, PrinciPalmên-
tê aos sucessivos Governos de apõE o 25 de Abril e nao ac6 Pre

"Às-oraticados Dela nossa Tipografia, pelo^que a única solu -
àá; ã;; 

-;;-;;;"ii,ãçà"" do nàsão Pariião tên Para razêr face
ao qnande êumento dos custos da Propaganda, não é, fazendo di

"iaã" 
-i.iái"ã-àií iã";; 

-"ã;- 
É Iiquiàanào"a ripograria. do Partid-q

^."-i."iãr..ã"aà-a, 
'lutando pá"t qt.ru o partido tenha^a TiPo -

grafi.a que não têÍn e dê quê necessita urgentemente' senao ve_

I anos :

Tonênos por êxênp1or o conunicado eentral do 19 de l'Íai o in[rE

"à'-"^ 
ofi-s.t, fãrrnáto l - 4 a duas cor"es, fotoconPosto coÍn g

,á ii".o., de 25.000 exeÍrpIares. Ao Pneqo actualmente Pratica
do na Tipografia ê1e ficou em 5.850$00' assin d].str'l'Duloos:

roTocoMPosrqÃo-------------- 700$00

cHAPAS---------------------- 600$00

TlNTA______-.--------------- 300$00

-- -----------4 , 2 5o $ 0 0
r:E-50§'Õ'õ'

Aô ô)?eco oue terá que ser o nríniroo dos mínirnos a Praticatr Pa-

"á ã"iiáo=i 
-""^piei:'a liquidação da Tipografia Regional' ou sê

i"--i.àiri"a" pâna aIém'destés preços, a rnão de obra e o des-

!.ét. a"" :náquinas, este trabalho ficaria em :

5.8s0$oo
Mão dê obr.a e rnáqui.nas = 8qq$qq

6-:rí6§-õ-d'
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se considerlarnos agora' quê numa Enpneoa como a Gráfica 2'000-euz
Quebrada- êmpresa pequena, 

"q"á-poâtiã" preços muito abaixo da mé-

' dia nô neqcado - o Preço á" 
--iá 

r' 
"onrtlt'i"àdo 

" 
s êr ia de 10'000S00i e

ãã-qãnçíÀ.-"ã"to" àiitaa'q.ro aos Drecos normais dê mêrcado - por e'
'.xemplo na Trana - ."".-"o,ir.iá.io ÊTstaria ã volta de 15'000$00 'facilmênte chesarenos . co"ãf"eã" que' noe pLeços Pnaticados Pela
iÀ"""'iio"n"uria cabe ainda com jus!êz'1, una Pêrcêntagem que Per-
;;i:-"; ' í;;iiá;l ãããJr"it-.."." úáq"i"aá que, deesse nodo' seriaír
anortizadas.

sramas S indi-Poderian'áindá sêr apre§eltados casos cono os de Pro
oais ou càrtazeÊ . estês ii;;;";ã;; ã-"ã"ãá iip"g"ãria não está
en condicões de fazer.* ããnãíçaá" de qualidade por rattá ae ar -
;'l;:;";áà;;.;"--;;;,;^" dispáridade d-. p'"ço" que a nossa ripo-
:;;i.';ã; 

-;;; 
" 
iliila="ã." de prat'icar e oi praticados pelas ripo-

E"ãiià" aá iurgresia são muitô naiores. Nêsses-,preços temos que

fer ainaa en cõnta quê una boa parte dos trabalheíÉ que sao

à,.iustanciais no preço total - a-inda feito fora' como a fotÔcolopo-
;üá;;--;-i;i";;aiii I a era,.ção de alEunag chapas' etc''

Posto estes problemas económicos, que apenas-têm em vi§ta podeu -
mos analisar. esta questao face ã'rázão àos nú^tr,o", a -rluestão que

a-áuãài"iã.ã"i. nedessário pô:r pe::ante todo o Partido, e a 6egur'o

o Partidô clue:r ou não una Tipografia Regional i "JlY"u 
das neces-

sidades do Partido, "o."r,i"i!8"iã 
àa süa missão hist6rica de di-

, "!Àir-à"-i"tài áu ór"""" ãi"rária e das rna§sas e fazer a Revolu -
çao.

Se a :quenr e nôs estamos firnenente convictos que §in' eEta situa
ção tém-qúé ser profundamente altêrada'

A Célula da Tipografia Begional, está fi-rnenientê disPostô a colo-
;r;:;;-ã cabecã áesta rutã' àueí na resolução dos pr:oblemas inae!

"ã" ã, êeiriá] oue" nu llrtá áontra as ideiás erradas quel q':l1nto

u-."iã *"iã.1á Jstão, ainda, c:r' rnaioria, no conjunto do Partldo'

Fazer um Plano dê Trabalho que contemple a necessidade do PaÍ'tido
iãíi"r" ""à"""'iiôs;;ii" 

' e iutan pela-sua aglicação.!.a t4refa-ma
is importantê, à iais urgente que a nossa Célu1a vai ter em maos

de inediato e que por certo vaa revan d caDo'

b) ^. 
DECrr^ Nr.í',Ee Fr1ItTÊlÀq '

-É evidente oue. conforme a 1êtra e o gspírito da Resolução de 19

ã.-ú;;;;:-"-;;;oiuiáo áo. problenês das-res,.-rntes cq'ipas estavam'
.ã ."""*i;ã.-"iilãi "ona-i.i""uoas 

ã resolução-dos problemas dr e-
à"i"ã-aã iàÀlàiitnácã". r'Ío cntanto, ê Fesorução, conclamàva as e-
;;i;;=-; ;ã;-ii;.".; Daradas, ã esp'ra que a cêIu1a tratasse da e

ãii5ã-aã iàãt.i"ii'ãàaã, à u áu.", liandes sartos cn rrente' lll'
-isso tratou. e^ aneio, de difinir quais as suôs tárelas espcclrl-
cãã, ori.ntánao o óaminho em que deveriarn sêr dados e§§es pasêoa

êm frente.

Não Dodendo, na realidadê, os proble]I]âs DrinciPais das rêstantes

"ãii íãã 
-ljã"'"""oiviao" 

""Á 
u*u'"qtlipu de /'dministraçãÔ a funcio -

nár em pl"no. no,ireadament e ' a falta de condições de trabalho' nê-
i.-irr-'"t..1bern co'no a falta de for'ças f'ara fazer tace ào grln-
àã'"ãi'ltã áà't.iúalho registado duranie a naioÍ' Parte deÉte Per -
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rÍodo, existiran, nêêno assiln' dois carninbos distintos pana ten -
tàr résolver o problema das eq,.ripas face às dificuldádes que a Ti
Pogrdfia atrê vêssava:

- UÍn r 6 da equipa de Dactilografia, guê-tentou reunit'-regularrnen
te, aDnêciou, discutiu e. comunicou á Cêlula a êvoluçao da equl-
pa oa qualidade lôs seus trabalhos ' fez e afixou actas dns 6uas
reuniããs e, princip-:lnentê, elaborôu, discutiu e aPrlovou un P1a
no de àcrividade própríà da equipa.

- Outro.,o das iestantes equipas' enborà em graus divensos,- A e-
ouiDa da Môntapêm. reuniu alsunas vêzes e tentou dtrr àIguma or_
jan\zação inteína'ac sêu tratàIho' - não fizeram nada disto' fi
õando iealnente paradas face às dificuldades da Cõtula ern resol

"ào o p"áuiur" dã equipa de Adninistração.

claro que no pr6ximo P1ano,-a questão das equipas-tená de ser..tra
tadà dõ !Âodo ãifenente. terão oue thes 6er fornêcidas as conda -
Çõês de trêbaIho neceséárias, mas irnporta desde já-reter que'o es
óÍr:ito dominante na equipa de Dactiloqrafia, o espirito de avan -
i;ar, á aquele que as iosias equipas dãvem seguir firmêmente.

li DÍSCIPLINA

oS HoFÃRlos: A c61u1a, na sua Resolução de 19 de Mançor considê -
iõI-ã-iãêEs ioade da Tipografia trêbalhar como unê 3uténtica fa -
br.ica' quer, sob o pontã ãe vista da organização quer, especial -
lrente! so,b o ponto de vj-sta da disciplina.
Nessa r.esolução a cEtula considêrou-que' em matária de disciplinq
assunia o aspecto principal a questão dos honários.

Pese enbora esse tenla s-ido un problêna bastantê discutido na Cé-
fula; Dese embora tenham'sido feitos ajustanentos Pedidos Pelosca
maradaÉ aos horáros; pese enbona a totàlidade dos quêdros.da Tipo
srafia tenham semDre declarado êstar de acordo com os honanj'os r a
ãituação actual, ào fim de 3 neses é d" não cunprimento generali-
sado áos horários; não cLmprinento e§se !Lue, nalguns ca6os, - a

'rnaioria - atinge tais proporções quê, colocou coÍnPlêtamentê ên
causa:

a) É ou não possível, necessário e indispensável para a lipogna
fia Regioàa1 funcíonar cômo uma autênt-ica f,áurica, com horâ--
rios fixos rigor:osos, que apenas podenão ser alterados dêvido
ã r"azões absoÍutamenie ^e"puàiais ã de acordo corn a di:recção'à
Ti por:raf ia .

b) É L-lrua exisôncia capitalista - a da rigorosidade dos horári -
rios - cor.rparáve1 ã que o patrão câpitalista faz aos seus ope
rários e trabalhadorós, ou una manifestação da cornpleta disci
plina pnoletária exigÍve1 a um verdadeiro quadro-êanunista, es
pecialmente tratando-se de profissioraisl cono sao a narqr Par.
tê dos quadros da nossa Celular ê numa Cêlula con as caracteb
risticas da nos6a TiPografia Regional'

Fgtas as questões que uma prática de 3 mêses colocorr em causa e

;;ú; ;; {""i" " "óà"" cétúLa tem que dar wra resposta inequívo'
ca, Tanto rnais que vamo6 ter que aiançan no caminho da contabili
zacãô ê êôntroló da oroducão da Tipoeiafia, assunto que está in:
tiÀamente liqado à discipÍina prolãtãria dos nossos quadros '
Voltar a discutir este assunto, tonan uma posição c1ara, inequÍ-
voca e definitiva sobrê ele, eis a tarefa imediata da Cêlul"a nês
ta natári a.



TOTAL DOS TRABAIHOS EFECIUADOS I']A TIPOGRAFIA RÊGIONAL
AFATI. - MATO

UNlDADBS
B6

94

TlRAGEM
10.836

455 "690

DESENVOLVIMEI,ITO DO TOTA], DE TRABAI,HOS EFECTUADOS
NA TIPOGRAFIA REG IONAI,

MARÇO

't"
l:l i .

IN TElt I,IOS
MA S SAS

ABRl L

TIRAGEM
11.188

137 .6 38

i]IIIDADES I TIRAGEM
99 [ 4. Bo5
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MASSAS
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"
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11 824 t6 1"698 14 15" l5C 16 6lt 8 79C 2 754 o2
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