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Afinal em
que ficamos
Os economistas do FMI fize

ram um relatório em que di
ziam que a Portugal foi exi
gida uma austeridade em de
masia que estava a dificultar
a saída de recessão da econo

mia portuguesa
Chegam os técnicos da

troika para a 8 ª e a 9ªavalia
ção e mostram se inflexíveis
quanto a aligeirar as metas
para o défice orçamentale ou
tros Afinalemque ficamos
AStandard Poors baixou

o rating de Portugal prejudi
cando nos ao níveldomerca

dode capitais Masjá não é sa
bido que estas empresas de
notação financeira são um
poço de interesses particula
res e coletivos são todas dos
EUAecom interesses promís
cuos Afinal em que ficamos
CarlosVasconcelos
carlos vascon@mail telepacpt

Mais fácil atacar
os pensionistas
O livro GenePSD base da
revisão programática do
PSD consigna queaoEstado
competemapenas as áreas da
defesa diplomacia polícia
justiça e impostos confian
do se à iniciativa privada a
saúde segurança social edu
cação informação cultura e
habitação
Na apresentação do livro

PassosCoelhosalientouade

terminação de combater pri
vilégios injustificadosprote
gidos pelos poderes públicos
considerados fonte de entra
ves ao dinamismo da socie
dade

Ora são evidentes a redu
ção de apoios despedimen
tos e encerramentos em to

das as áreas do Estado social
bem como a intenção de en
tregar o sistema de pensões a
fundos privados com extin
ção do sistema público o
que reflete a intenção obsti
nada do PMde cumprir o que
escondeu dos eleitores em

2011 a intenção de formar o
Estado mínimo

Já quanto à eliminação de
privilégios redução de insti
tutos empresas públicas ob
servatórios fundações aces
sórias e consultadorias não
há coragem para tal é que
são imprescindíveis para a
colocação dos inúmeros
boys
É mais fácil atacar os pen

sionistas

AntónioVilaça
afvilaca4@gmail com

Oressurgimento
da Alemanha
Fossemquais fossemos resul
tados das recentes eleições na
Alemanha que a social cristã
Angela Merkel venceu nada
mudariaembeneficio dos paí
ses europeusmais fragilizados
e necessitados Países esses

que todos os dias estendema
mão comopedintes famintos
a estaAlemanha cadavezmais

forte mais gorda mais sober
ba e bem armada economica

mente que assim vem espe
zinhando e subjugando os es
tadosmembrosmais debilita
dos desteVelho Continente

AAlemanha quehá68 anos
não conseguiu através da for
ça das armas conquistar aEu
ropa está confortavelmente
nos dias de hoje a revelar a
mesma ânsia de predomínio
do continente mas desta vez
através da força do poder eco
nómico

MárioJesus
mariojesus1953@gmail conn

Incapacidade
ou desinteresse
Segundo um inquérito feito
junto de juízes e magistrados
JN 21 9 2013 os portugue
ses não têm cultura política
como tal não estão prepara
dos para votar de modo cons
ciente

Reconheço que assim é
pois o povo é mais especialis
ta em futebol novelas e re
corre mais aNossa Senhora de

Fátima para lhe resolver os
problemas causados pelos
políticos
O povo tem a tendência

simplista de se deixar arras
tar por emoções indo atrás de
fáceis populismos identifi
cando se mais com o indiví
duo do que com firmes con
vicções ideológicas
O povo alguma vez soube o

que é o comunismo o socia
lismo o liberalismo com to
das as suas variantes Não

Por isso temospessoas que se
dizem de um extremo do es

petro político masvotam em
quemrepresenta o lado opos
to só porque o candidato é
boa pessoa

O que eu constato no dia adia nas conversas que tenho
com os amigos quando a po
lítica vem à baila a reação é
Ó pá achas que o Porto vai
ganhar E o Benfica vai per
der Já estás inscrito no pas
seio grátis que a Câmara orga
niza a Fátima

SilvinoFigueiredo
figariano@sapo pt
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