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.Um outro próblema 
Com mil e uma pequenas coisas 

a prender-nos diáriamente a atenção, 
muitos problemas nos passam de spe,
cebidos, permanecendo inteiramente , 
alheios à sua solução e até mesmo r. 
sua existência. 

Foi, por isso, . grande o nosso es
panto, quando, há dias, nos caiu sob 
o olhar o Relatório e Contas do exer
cício do ano passado de uma Compa
nhia de Moagem, CUJO nome não vem : 
para o caso. , ' 

O Relatório é desolador. Em resu-1 
mo, apenas isto: os regimes cereaU• 
feros colocaram a indústria em situ9. · 
ção precária por não terem previstJ 1 
nem a extensão dos súcessivos cn- ! 
çargos financeiros que á carestia do 
material e da força motriz veio tz'd.
zer-lhc, nem tampouco a redução do 
montante da laboração, impo sta pelo 
racioname nto do pão. Resultado: não 
poder a Companhia em questãr, fazer 
sequer as reintegrações técnica~ nero 
distribuir qualquer dividendo ao ca • 
pit a l social. 

A curiosidade levou-nos então , 
fa,:er perguntas a outros industriau 
e à conclusão de que se criara à ln 
dústria de moag-em uma situação eco 
nómica insustentável e, portanto, in 
justa. 

Ninguém nos pode acusar de ca• 
pftalismo ou de subserviência ao di 
nheiro. Muito menos de defensor d( 
quaisquer interesses. Se alguma coi-;i;. 
temos defendido são os pequenos, :>!! 

9 caso é, porém, diferente se 11 
industria é indi spensáve,i ao bem c-:>
mum. Pe sa então sobre o E stado 0 
encargo e o _d1:ver de lhe proporcio
nar !IS . cond1çoes mínimas de uma 6 

exlstenc1a desafogada. Não podendo g 
ser dou tra man eira, 01.1 não convin
do que o seja, torna-se imperioso pro- e 
vldenclar me smo à custa do orçamen· 5 

to do Estado, porque então é o pró- d 
prlo ·bem, comum que e reclama. ç. 

A industrfa de moa1~cm, por ser e 
uma d1;.s mais indlsp er.sáveis à vida J 
d~ Naçao, tem estado sob a fi scali za- <1 
<;ao e disciplina dos poder es públicos, s· 
que lhe im põem taxas dê preços e de d 
lucros, a fim de não permitir os abu- d 
sos que ela pode1fa. ser fovada a co
meter, preclsamento poc não poder C 
ser nem dlsp<'nsa da nem substituida r, 
Mas esta intervenção df!. autoridad~ 0 

d~lxa de ser legítima, se col ocar a ln• b4 

dustrla em co ndi çõ es eccnómlcas ln- d, 
sustentáveis como aqu~las que actbal- e• 
mente a esma gam. t, 

O Senhor Ministro da Economia, v 
que tem mostrado não temer os pro- e 
bl~m~ nem com eles sa afligir, não 
deix~ra por certo de re solver este na a 
~ubhcaçao do próximo regime cerca- á 
hfero. Se o trazemos a público não é t , 

. tanto para lho r ecordar , como pnrn 
deb a ter uma qu estã o de prlnciplos -
Q.ue a todos Interessa. 

. Qualquer trabalho, qualquer actí
v1dade, qualquer emprêsa tem se mpre 

operários, os dependentes, em favor juma dupla finalidade: pessoal e so
dos quais temos falado e escrito se·m eia! . Encarando só mente uma delas 
tréguas nem descanso, embora à cu'! comete -se injustiça. As medidas gue 
ta de muitas incompreensões e diss!l• apenas se preocupam com a finallda
bores . Parece-nos, portanto, que ~<!- de social são tão injustas como ague
mos especial autoridade para falar ; !as _q~e apena s encaras!:em o aspecto 
agora de uma lnjust!Qa social que · mdiv1dual. Ora não será este o caso 
atinge uma outra espécie de pessoa.3 ,das condições impo stas à Indústria 
que não são directamente os pequ,i· de moagem? 
nos. j Nem se imagine que ao debater 

, Todo o tral'alho merece a sua r~- /esta questão, deixamos por um fns
muneraçã.o. Todo o sacrifício, a su,i I tante que seja , a nossa preocupação 
recompensa. O estimulo ao esforço !social. _É ainda em nome dela que 
individual não é apenas um acto de dese j1;namos ver solucionada esta 
Justiça, mas também medida de pru- questão. Com efeito a palavra «segu
dente governaç ã o. ran_ça» teve tanto valor para a reso-

Dizia L eão XIII quf! o operário que luçao do Pr<;>b_lcma social, como as pa
se vê forçado a aceitar um salário lav:as _«salano» ou «prev idência», e 
insuficiente sofre uma violência coa- · mais amda do que estas outras do 
tra a qual a ju stiça protesta . Pode- nosso especial . agrado: «coruprop rle
riamos continuar afirmando, na es- dade e cogerência». 
te lra do grande Pontífice, que uma Sem seguranr,a tudo o resto é vão . 
indústria que se vê forçada a lab.>· Como poderá uma indústria sem se
rar em cond 'ições económicas qu e · lhe gurança própria dar segurança aos 
não permitem remunerar o capital, outros? 
fixar reservas e estabilizar o seu fu· Atenda-~e, sim, à finalidade social 1 
turo, tam'Jém sofre uma violência q~ando se mtervém n a economia. Mas 
contra a qual a mesma juatl('a pro-

1 

dnao se e~gueça a finalidade indlvi· 
testa. ual que e a base primária de todo 0 

Uma indústria sem condições ,1~ esforço. 
vida é um flagelo nacional. Não s:S A indústria de mougem não tem 
padecem os operários e acci on ist?.S nada que nos agradecer esta def esa , 
que lhe estão ligad ós p elo trabalho ,111 FJzemo-la como fartamos a defesa de 
pelo capital, mas •afnda mu itas outras qualqu er outi·a que soubcssemos es
actlvidades, por Isso mesmo que ne• tar n as mesmas condições. 
nhuma indústria se pode clese nvol A just~ça deve se r para todos. To
ver -ou ,Pel'llJ8.l\ece;i, sem a colabor:1,- dos nos mter essam, mesmo aqueles 
ção . ~ •. éoJl!ércfó, d;i. finança,, d-,11 CO!Jha os quai s tanta vez temos es
transpoíiés!' ..,.~ :"itt! . iw!ras inrlústtic1.s erito por pensarem demasiadamente 
,que lhe.• fomeé •ein fót!;'à -~z. roo.'t"'.,. \em si e multo pouco nos outros 
r!a:s .prl~;' etc. o ~m comum e..~ig3, . · 
portanto, qu~ _a 1ndustrla _s~ ni aht ~- 1 ABEL VARZIM 
oha etononucamente eqi.i1hbrada e 
crie rigueza não só para a Naçãn 
como também para os indivídu os que 
nela em pregam a sua actividade. Um<t 
indústria que não con~egue este equt• 
!!brio econ ,ómlcc deixa, port an to, de 
ser útil à Nação, para ser ap:rnas um 
pe:Jo morto Que a prejudica. Como tal, 
terá de ser eliminada, ou substituí-
da por ou tra mais neces sár ia à cole'!-
tividade. A hi stó ria económi ca est á 
cheia destas substi t uições. 
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