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1}IOROD g=!=g=9

"Poale-se dizer qlle a actj.vialaáe seguraalola sê diri€ie essen-
cialnente pala os seguintes oljectivosr
1, Cobrir os rsaltos peligosos' dos glupos monopofistas no

seu desenvofvimento e lras coüdições qlle os oPõem en con
co!rô!1cia uns ao§ ol1t ros.

2. Proceder à concentlação ale volumosos ca!Ítais eú !e§er-
vas técÂicas, a sereú l'1tilizados na especulâqão imobili
ár1a e de tít ulos.

J. Controtâr glande núnero de ex0presas através de partici-
paÇôes no seu capital social en tíiú1os que constitueE
as reservas técnlcas.

4. Permitir fortê acurulação de capitâ1 nas enpresas dlo GIr
po através da aplicação ale tâxas red[zidâs ê ale ]onifi-
cações a essas en?resas e aplicação ale taxas elevadas
às outras. 'i

(lo loletiar S iodic al "luta-únidade-vitória",ne2)

Nunca os Seguros servirão pala cobrir as eventualialaales que 6urjao
aos ope!ários, caraponesea e outloÉ tlabalhadores, aos peqrlenos e méclios
inalllstriais, camponeses e coúelciantes, Êe os coEl1nlstas não tlavarem u-
úa luta que leve até às últinae consequêacias a RevolLrqão nemocrática Po
pular coo a colocação dôs Seguros sob a alirecção da classe operária.

Í, ÀPIÍCAN O PROGRAII].A DO P-AÀIÍDO NÁ ÀCTIYIDÀIE SEGÚRADORA

1. Á Resolução aprovada lro I Colectivo alos Trabalhadores Coounietas do§
Seguros e o prograúa político em I pontos nela eÍp!êsso aleve ser deci
dialaúente levado à prática.
Tooa! a direcção da realização alo seninário sobre oE Següros tenalo eo
vista a realização alo I Eocontro alôs Tlabalhaalores ale Seguros e o ob-
jectivo da ap1lcação alo nosêo Ptograna, ilesmascaranalo ê lutanalo contra
os objecti-Ios dos rêvisiô!1istaB ao procuraleit evitar que os trabalhadlo
.res de S€guros leunan e alecÍdam eobre o que aleve ser a actlvidaale sego
radora.
?ropagandear o Programa e roobilizar os trabaLhâdoxes ile Seguros em toÍ
no dle1e, cor0o a única alteinativa correcta aos pfanos iie Reegtrutura-
ção ala balSuesia e pela imlosição alo controlo ope!ário sobre a activi-
claale segqradora.

,.

4. lfectuar um correcto tr]aoalho de Frente única, desma6carandlo ê isolaaÊ
alo o revisionismô e coaquistando a niaj.olj.a lara a alefesa do nosso Pro-
grêoa.

II.lORGÃOS .Dr. I.{ÂS S A S

Sen a nossa dilecção nos órgãos ale mâssas rlão é possível diligir, oÊ
trabal-haaores para a âp1icação dlo llosso Proglama,

0 Sindicato, 06 DeLegados Sindicais e as Comissões ale IlabalhaaloreÉ,
princilais órgãos dle alirecção alas Daasas, elrcont!a!ü-sê na sua eEmagado



!â aaloria nas oãos dos revisionistas e demais onortünistas. Sen travar
unr coabate aleciáido e Bem iióguas contra o revis'iooisÀo e o opoltr.utrisDo,
não é posêívef fazer con que, ale facto, esses órgãos lepleseÍrtem os tra
ba-hJdores.

l. CoÂsiderar o trabathô nos órgãôs ale úassas como o eixo principal do
nosso trabalho alo ponto ale vista exte]lno.

2. Travar trlD combâte decidido contra o revisionisno responsabifizanalo-o
pela !ossibilidade alê aplicação das nedÍdas do capital privado que já
se fâzem sentir, noneadâmente na tentativa ale cliaÇãO de trovas eürp-re-
§as segurailoras privaalas,

TRÀ3Â1,80 S]N}ICÀ],

,. Consolidar e deêeovolve! a influência ala 1inh.1 sindicat ,'lut a-únialade -
-Yitó!iaÍ no Sinalicato.

4.

5.

Prepalar as condições paia a aleEtituição dlâ actual Direcção tooando co
mo êirao a luta ilas masEas e o combate ao revisionisno.
Participâ! activanente, con lniciativa e com lropostas âl'úernativas, eo
toda a vida sinali.cal,
a) Prêpara!, aptesentar e propagandear a propostâ dos Côr0unistas pala

o Êovo CCT, a entrar eD vigo! a meio ilo ano, concertanalo e luta ê6-
tlLtaúente econónica com as ]]eiviodicações ale carácte! pô1itico.

b) Ienunciando o carácter do6 actuais llstatutos do Slndicato e a pac-
tl.1ação ala nirecção com os princípios neles expressos, ]utar !e1a
convocação ale Lrmâ Àssembfeia Gê!e1 para discussão ala proposta ale
Estatutos " Lut a-ünidade-V it ór ia', já apresentaala ê de outrâs propos
tas qre porvent Lrâ venh10 s )rgir.

c) Pelsistir lro desmasca.amento da traição perpetrada pelos revjsio-
niatas e pela nirecção na questão da lrevial-Ância, exi€jindo a apli-
cação do controlo operário sobte aqLrele sector.

d) Exigir a discus6ão da nova tabela sala.iaf que já devia ter entraalo
em vlgor em Janeilo, e para a qual a lj.nha sinalical " l,lrt a-úni alade-
-VitóriaÚ já apreserltou uÍna lroposta cuja discussão a ]irecção se-
c[ndando o gôverno" vai adiando suceBsivamente.

6. l[tar po! conquistar posições na Assembleia ale Deleêaalos Sindicais e
ê1eger delegâdos sinalicais colrunistas ou da sua confiança êm to(lôs os
I ocais de tr. bâl no.

7. Conquistar fO novos dletegaalos sindicais conuni6tas defenaleÂdo a forna
de eleição que em caala caso nos seja mais conveniente.

COMISSõES DE TRABAI,SA!ORES

Lutar pê1a dêstituição das Comi6sõeê dle 1râbalhadores venalialas.

Consolialar e desenvolver a nossa infIL1ôncia !]as 4 Cornissões de Tt,aba-
thâdores onale actuelnente tenoê ca[raradas (CI, Cosec, Tranquilialaale e
Iidelidâde ) .

10. Âssegurar a direcção do Paltido nestas CTÊ e elaborar ulr plano !âra
cada ujna dlelas que tenha en vista a aplicaÇão do nosso programa po1í-
tico.

9.



11. Destruir a âctua1 estrutura ala lntercoürissões de Seguros e edificar un
novo Secletariado das CTs de Sêguros qtre esteja nàs úãos e sob contro-
le alos trâbalhadores.

12. lefender a lotítica da Irente única e con bâse nela periicÍ?âr oes e -leições para as CTs, concent!âodo forças na Xiondial/Confiança, Iepério,
Grupo SegLrlador MSA e Iagus.

11Í. 0 MovrrrxlrTo ,E coNsoIIDAÇÃO l}nolóGrCA

1.

2.

Movinênto ale EstLrdo do Volunle V alas Obras do canaraala ![ao Tsé-Tung é
êixo principal da nossa actividade do ponto .dle vista interno e a ba-
ilâ conBolialação e desenvolvimênto do ?artialo no sector,
estudo, tgmar como bàÊe os seguiÂtes objectivos!
Consoliaiar o Partido nos plânos da política, da ideologia e da teo-

b\ Iormar um novo contingente ile quaalros teóricos e reformular os que
já eÍistem.

c) Recrutar uo graÂde nrimero de novoÊ qüaalros.

5, Criar 4 Lsco.Lês ií-o Tsé Tung no 6êcLorl

uu]1dial/CoafiaIIça
Grupo SegLlrador, tVlSA - CI (f.p.Me1o)
1m!ério

0

se

l[o

a)

4.

.)'

7,

CI (Baixâ) - Tasrs
Àté j[arço, constitui.r a l]scola Mao '1,sé
ná-1a o môale1o no sector.

fung da lil1r1dial/CoÀfiança e t!!

AS J FÁCêS

Con§olidar e desenvolver a reale do l,uta Popl1]ar e os pontos dê disüri-
buição âumentândo o núroerc de jornaj-s ata rede para IrO e alarganlo os
pontos de distribuição a todas as Conlanhias ondê tenos cootactos.
l'azer ur0 corxecto trabelho de ligeção do partido âos âalerentes através
do jolna1.

6. Nomear corrêspondentes do jornal em todas as célu1as e contlolar o seu
trabqlho.
Util,izar a Revlsta Teórica como uma arna preciosa para a consolialação
ideológica alo ?artido e garântir 1OO assinantês.
larticlpar activanente na edificaÇão da jditora do partido, na comoli
dação idêológica dos quaalfos e na educação das úasses, atifundinalo as
obras ilos Grandes Mestre§.
i,utar !ela difusão de 100 e).eúplares ale càalâ obra editada.

]Y. ÀS CÉ],ÚLAS DT BÁSX

l. Às cé1das de bas€ são o sustêntáculo alo ?artido, e o ooviüento de es-
tudo alêvê ser encaredo colto : sua tarefa principal com vista à consoli
dação j"deológica dlas nossas fileiras dlêvendo ser realizadas ,,sessõês
de estuilo'r senanaj-s em toalas e1as, inde lendent ement e das reuniões no!-
mais.



2. Consofialar e desenvofver as cé1u1a6 da Muodial/ C onf iança, In!ério, CI,
-. Grupo SegBraalor MSÀ, Iranquilidaale, lagr-rs e Cosec.

,. Recrutar ,0 novos quâdros entre os aderentes e os eleneIltos ôva[çailos
. das nassas.
',Í. Constitui! 6 novas cé1ulas de base.âo Êector: Fialelíalaile, Ultramarira,

Seguradora Inddo6trial, Àt1as, Social e l,iUÀP-lrürbaiôe.
5. Ás céll1tas de base devem aplicar cônsciêncioÊamente e eú todâ a sua vl

da interna os Estatutoê do Partido.
Reallzar ,0 novas aaesões.
Lançar o novimento pelo al]úento gerat das quotâs ê !e]o pagaoênto & í:-
nimo ale u!, alia ale salário, tendo wn correcto trataBeÂto com cadâ qua-
Aro, atenalenilo àÊ suas diliculdâdes e alefênalendo o Partido.
quaalt'u!1ica! ô montante de quotas alô sector.

6.

7.

B,

v. ELEYAX A CÁ?ÀCIDAIE !E DÍRECçÃO nO COMÍTÉ DO SECTOn

. À capacidede ale direcção do Comité alo Sector ó ainila relativaúente fra
ca e é neste caúpo qu,é o Comité deve alêsenvofver eêfo!çôs para a sua
c onsollalação.

1. Consolida! o Conité do Sector leforçando-o con
eslecialnente alas glandes emplesas seguradoras,
Comitó forte, coeso e capaz.
No eumento dâ capacidade ale direcção do ConÍté,
menLo de E€tJdo.

2.

VI. ÀS GRANDT]S REALIZAÇõES }O PARTINO

1. At efiio-nostact iva na

2. Cuidar dê

VÍ]. A LUTÀ ENTRE ÀS IUÀS IINEÁS

novos quaairos, v i!1do I
con vista a cliâr nú

tonax co[ro basê o lúovi

nos ?lano§Regionais na preparação cllidadoÊa ê oa participação
1I Conferência ala 0rganização Regionâ1 ale Í,isboa.
todas as tarefas alo II Coogresso do ?artido.

Travaa com basê nos princípios do Partialo a luta entle as dua6 1lnhas lfe
paranalo a organização para as grandês tempeEtades da luta de classes q1ê
se avizinh:r.


