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                2 a propósito
Programa de Estabilidade 2017-2021: o que está em jogo

OGoverno fez discutir
no passado dia 17 de
Abril – sem votação,
na Assembleia da
República – o

Programa de Estabilidade
(PE) para 2017-2021, visando
apresentá-lo, em seguida, às
instituições da União
Europeia.

Apresentamos alguns dados
sobre o conteúdo deste PE,
segundo a leitura de Eugénio
Rosa, economista da CGTP.
Pode dizer-se que este PE tem
como prioridade máxima
diminuir o défice orçamental
actual que está em -2% do
Produto Interno Bruto (PIB) –
passando-o, em 2021, para um
saldo positivo de 1,3% do
PIB, e para um saldo primário
de +4,9% do PIB (cerca de 6,4
Para conseguir atingir este
resultado, o PE estabelece que
a despesa pública irá descer,
ano após ano, até atingir uma
redução de 7,5% do PIB.

De acordo com estas metas, o
Governo fixa-se – perante a
UE e os credores – a pagar,
entre 2016 e 2021, um total de
renda (os juros de uma dívida
de que a esmagadora maioria
do povo português não é
responsável) de 47604,9
milhões de euros, que
corresponde a uma média de
quase 8 mil milhões de euros
por ano, enquanto o
investimento público será de
24088,9 milhões de euros,
com repercussões gravíssimas
no crescimento do país, em
particular nas obras públicas
necessárias às funções sociais
do Estado (estejam elas à
responsabilidade do Poder
central ou do Poder local) e
também na criação de
emprego.

Além desta redução no
investimento público, o PE
fixa a continuação do
enfraquecimento das funções
sociais do Estado, através da

redução do seu número de
trabalhadores (regra de entrar
apenas um por cada dois que
saírem) e a continuação da
degradação das condições de
vida e de trabalho dos
trabalhadores da Função
Pública. Sobre este capítulo, o
PE estipula que os salários dos
funcionários públicos
continuarão a baixar em
relação ao poder de compra,
quer por congelamentos
salariais, quer por
descongelamento muito
faseado das suas carreiras, no
quadro de uma nova reforma
dos escalões profissionais e
sem direito ao pagamento de
retrocativos.

O total da massa salarial que é
previsto aumentar terá uma
variação global de 5,2% do
PIB, enquanto o total do
aumento do custo de vida –
nesses mesmos 6 anos –
atingirá 8,9% do PIB.

Conclusão: o PE conta ter os
trabalhadores da Função
Pública, em 2021, com um
poder de compra inferior em
3,9% em relação ao actual. n

“Coreografia original”

No Programa Quadratura do
Círculo, da SIC Notícias, do
passado dia 20 de Abril,
avaliando a forma como
passou na Assembleia da
República, sem votação, o
Programa de Estabilidade
(PE) 2017- 2021, Jorge
Coelho (JC) – ex-ministro do
Governo PS chefiado por
António Guterres – afirmou
que tudo se passou de forma
a que cada partido pudesse
assim desempenhar o seu
papel, sem que isso tivesse
qualquer importância no
funcionamento do Governo.
A isto, JC chamou
“coreografia original”.       n

Despesa de Pessoal das Administrações Públicas no período
2016/2021 (Dados do Programa de Estabilidade – Valores nominais)

novos empregos

“Valorizamos muito a
redução do desemprego.
Mas oito em cada dez
empregos criados têm sido
precários, com salários 30
e 40% abaixo dos salários
dos trabalhadores
efectivos. Esta situação
reflecte-se também nos
descontos para a
Segurança Social.”
(Informação de Arménio
Carlos, na sua intervenção
no Plenário nacional de
sindicatos da CGTP, a 3 de
Maio)
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Alguns dados sobre a situação laboral
Redução do rendimento
da classe trabalhadora

“Não é admissível que, no
espaço de 40 anos, a parte
do rendimento que ia para
os salários tenha caído de
66% para 33,6%. Hoje
trabalhamos mais e
recebemos menos. Temos
um ganho médio anual de
apenas 51% da média
europeia, e somos o 7º
país da União Europeia
onde mais se empobrece a
trabalhar.” (Excerto da
intervenção de Arménio
Carlos, na Manifestação
do 1º de Maio, em Lisboa)
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A nossa história:

O jornal “o militante socialista”
nasceu em 1975, sob a
responsabilidade de militantes do
Partido Socialista (PS), pertencentes
às Coordenadoras dos núcleos de
empresa, organizados na sua
Comissão de Trabalho.
Nasceu identificado com 
os ideais da Revolução do 25 
de Abril, do socialismo 
e da democracia.
Esses mesmos ideais continuaram a
ser assumidos pela corrente de
socialistas afastados do PS, que
fundaram o Partido Operário de
Unidade Socialista (POUS), em
conjunto com a Secção portuguesa 
da IVª Internacional.
Em continuidade com os ideais que
presidiram à publicação 
dos primeiros 
“Militantes Socialistas”, o POUS
impulsiona actualmente este
jornal, como tribuna livre da luta de
classes, aberta a todas as correntes e
militantes que intervêm
democraticamente 
para defender as conquistas do 25
de Abril.
A defesa destas conquistas 
exige o desenvolvimento de 
uma acção política totalmente
independente das instituições
ligadas aos Estados, às religiões ou
ao capital – e, por isso, 
a orientação de “O Militante
Socialista” identifica-se com a do
Acordo Internacional dos
Trabalhadores e dos Povos.

Como retomar o caminho que Abril abriu?

dos trabalhadores.”
A este propósito, é importante
lembrar as condições da
própria formação do Governo.
Nessa altura, a Direcção do PS
explicou a todos – e, em
particular, às instituições do
capital financeiro – que, por
um lado, se fizesse uma
aliança à direita, o PS
“pasokava” (como aconteceu
ao PASOK na Grécia e está a
acontecer por toda a parte,
sendo o último exemplo o do
PS francês) e, por outro lado,
comprometia-se a respeitar
todas as garantias feitas pelo
Estado português às
instituições do capital
financeiro (BCE, Comissão
Europeia, FMI).
Nessa altura, o POUS declarou
que – afastado o PSD e o CDS
do poder, por vontade expressa
da maioria do povo – novos
caminhos se abriam mas não
seriam sem obstáculos,
perguntando: «Poderá um
Governo, por mais competente
que ele seja, mudar o rumo do
país dentro do colete-de-forças
das instituições da União
Europeia?».
Agora o Governo quer ir ainda
mais longe, como mostra o seu
Programa de Estabilidade
2017-2021, à custa da redução
do investimento público e nas
funções sociais do Estado.
Passado ano e meio, a vida
mostra que a política de
subordinação ao capital
financeiro se opõe à solução
dos problemas do país e, em
última instância, conduz ao
afrontamento com os
trabalhadores e as populações.
Ana Avoila, dirigente da
Federação dos sindicatos da
Função Pública da CGTP,

Apopulação da vila de
Almeida não se
resigna com a
decisão de ver
encerrada a agência

da CGD – o seu banco de uma
vida, o banco estatal que existe
desde antes da República.
Ocupou as suas instalações;
tem o apoio expresso do
Presidente da Câmara e dos
deputados do PS eleitos pela
região. No entanto, até esta
data, o Governo não pareceu
disposto a responder
positivamente às legítimas
exigências desta população.
No seguimento das greves em
vários sectores, muitos
trabalhadores das grandes
superfícies recusaram trabalhar
no dia 1º de Maio, ao apelo
das duas Centrais sindicais,
exigindo o reconhecimento do
direito a não trabalhar neste
dia.
No entanto, o Governo
também não cede uma linha
no restabelecimento da livre
contratação colectiva. Uma
situação que leva, actualmente,
à existência de apenas 600 mil
trabalhadores abrangidos por
um contrato colectivo de
trabalho, quando antes da
aplicação do Memorando da
Troika eram mais de dois
milhões.
Sim, é um facto que foram
repostos alguns dos direitos
contidos no programa eleitoral
do PS, ou resultantes dos
“acordos” e “entendimentos “
com o PCP, o BE e o PEV,
base da formação do Governo. 
Pela voz do seu Secretário-
geral, Arménio Carlos, a
CGTP afirma: “O que
alcançámos não foi nenhuma
dádiva. Tudo resultou da luta

anunciou uma greve dos
trabalhadores da
Administração Pública, a 26
de Maio, para que a redução
do défice orçamental não
continue a ser feita à custa das
condições de vida e de
trabalho dos funcionários
públicos.
Os médicos decidiram entrar
em greve, após dezenas de
negociações e os enfermeiros
vão entrar em greve de zelo.
É o pronúncio do retomar da
iniciativa para que sejam, de
facto, recuperados os direitos
perdidos ao longo de
sucessivas legislaturas. É um
movimento que encontra as
mesmas dificuldades de
milhões de trabalhadores, em
todos os países da Europa,
perante governos que põem
em prática programas
semelhantes.
Em todos estes países há uma
aspiração comum: conseguir a
formação de governos que
apostem na cooperação
solidária entre povos livres e
soberanos. A vida ditará a
forma que tomará essa
cooperação. Uma coisa
sabemos: os trabalhadores
europeus, enquanto classe da
sociedade cujos interesses são
comuns entre si, qualquer que
seja a sua nacionalidade, são a
única classe em que se pode
apoiar a construção de uma
Europa de povos livres e
soberanos; só os trabalhadores
podem garantir este caminho,
através da mobilização com as
suas organizações, assente no
reforço da sua independência.
Um caminho que os militantes
do POUS querem ajudar a
percorrer, lutando lado a lado
com os trabalhadores e
militantes de outras
organizações, como mostram
as informações contidas nas
páginas deste MS.                  n

Carmelinda Pereira
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queriam acabar com a
austeridade e pôr cobro aos
cortes de salários e à política
de destruição de direitos do
governo PsD-cDs?

HGC – Para muitos dos
sindicalistas e delegados
sindicais ao Congresso da
UGT esta situação não é
compreensível, nem aceitável.

Havendo no Parlamento uma
maioria de deputados do PS,
do PCP e do BE, nenhum
trabalhador e, por maioria de
razão, nenhum sindicalista
pode compreender, ou aceitar,
que o arsenal legislativo
herdado dos anteriores
governos e agravado pelo
governo PSD-CDS se
mantenha em vigor, como se o
quadro político surgido após
as últimas legislativas não
tivesse sido alterado. Essa
legislação anti-laboral, feita à
medida das entidades
patronais, não é mais do que
um dispositivo legal de que o
patronato se serve para
destruir os direitos dos
trabalhadores, para facilitar os
despedimentos, para
chantagear e enfraquecer os
sindicatos.

Nenhum trabalhador e, por
maioria de razão, nenhum
sindicalista pode
compreender, ou aceitar que
se mantenha este “tumor” no
seio da classe trabalhadora.
Para pôr termo à chantagem e
ao enfraquecimento dos
sindicatos, este “tumor” tem
de ser removido.

AR – no actual quadro
político, qual deve ser o
papel das organizações
sindicais?

HGC – O papel dos sindicatos
deve ser sempre o mesmo.
Qualquer que seja o quadro
político, a função de qualquer

sindicato é organizar os seus
associados para a defesa
exclusiva dos seus interesses e
direitos; é lutar pela resolução
dos problemas dos
trabalhadores, pela melhoria
das suas condições de vida e
de trabalho. As organizações
sindicais só podem
desempenhar a sua função,
cabalmente, se não
subordinarem a sua acção a
nenhum partido ou governo,
ou seja, se os sindicatos
preservarem a sua
independência.

AR – mas o governo diz
que não há dinheiro…

Esse argumento é desmentido
pelo próprio Governo. Não há
dinheiro para o SNS, mas há
dinheiro para as PPP’s e
Hospitais privados. Não há
dinheiro para o Ensino, mas o
Governo até fez aprovar um
Orçamento extraordinário
para injectar 2250 M€ no
Banif, ou melhor, no
Santander. Não há dinheiro,
mas o Governo até se dá ao
luxo de pagar, para dar o
Novo Banco a um Fundo
“abutre” – o Lone Star! 

AR – em poucos meses, o
governo, “despachou” os
bancos para os grandes
grupos financeiros. Já para
resolver os problemas das
populações, vai “encanando
a perna à rã”, vai adiando. e
em relação à legislação
laboral recusa-se mesmo a
revogá-la. que ilações se
podem tirar?

Bom, de facto, apetece
perguntar: para quem está o
Governo a governar?

O Governo do PS já governa
há mais de um ano e meio.
Durante os primeiros meses
fez algumas reversões,
aumentou em 10€ as pensões

No coliseu do Porto,
nos dias 25 e 26 de
março, realizou-se
o Xiii congresso
da ugt, numa

situação em que, passado um
ano e meio de governação, a
legislação anti-laboral e anti-
sindical ainda se mantém em
vigor.

é compreensível ou aceitável
que, havendo no Parlamento
uma maioria de deputados
do Ps, do Be e do PcP que
sustentam o governo do Ps,
essa legislação anti-laboral e
anti-sindical ainda não tenha
sido revogada?

Aires Rodrigues (AR)
entrevistou Henrique gomes
da costa (Hgc), membro do
sindicato dos Bancários do
sul e ilhas (sBsi) e delegado
ao congresso da ugt.

AR – como decorreu o
congresso da ugt?

HGC – O Congresso da UGT
foi marcado por duas
orientações distintas, sobre a
forma como a UGT e os seus
sindicatos devem responder e
actuar, face à actual legislação
perversa contra os
trabalhadores.

O Secretário-Geral Carlos
Silva, nas suas intervenções,
preconizou a Concertação
Social como linha estratégica
de actuação da UGT,
apresentando como exemplos
das suas vantagens (1): o
aumento do salário mínimo
para 557 € e um compromisso
de não denúncia (por parte das
entidades patronais) de
convenções colectivas de
trabalho durante 18 meses (a
dita “moratória”).

Para a maioria dos delegados
que intervieram no ponto
sobre a Resolução
Programática e Programa de

Acção (2), a ênfase foi
colocada na exigência da
revogação da caducidade e
demais legislação anti-laboral
e anti-sindical, propondo o
entendimento para iniciativas
conjuntas com outras
organizações sindicais,
visando a mobilização dos
trabalhadores, caso esses
propósitos não sejam
atendidos.

Na defesa das Moções
apresentadas, vários
proponentes afirmaram não
compreender a posição do
Governo em querer manter
intacta a actual legislação anti-
laboral – como a lei da
caducidade, ou a lei dos
despedimentos colectivos. Na
Moção da Contratação
Colectiva, defendi que: “A
caducidade não se combate
implorando a benevolência
das entidades patronais,
pedindo-lhes que prescindam
de a aplicar durante 18 meses
(“moratória”); combate-se
impedindo a sua aplicação.
Ora isso, obtém-se revogando
a lei da caducidade”. Esta
posição foi partilhada por uma
maioria significativa dos
delegados presentes. Não
sendo indiferente a isso, o
Secretário-Geral –
considerando que as Moções
não eram contraditórias com a
Resolução Programática –
propôs a aprovação de todas
as Moções, incluindo aquelas
de que fui um dos
subscritores.

AR – Para um sindicalista
como tu, é compreensível
que se mantenha em vigor
uma legislação laboral
contra os trabalhadores,
apesar de haver uma
maioria de deputados do Ps,
do PcP e do Be, deputados
que foram eleitos, pelo povo,
porque afirmaram que

O Congresso da UGT e o mandato à Direcção
Greve Geral na Função Pública, revogação da caducidade, defesa da contratação
colectiva e reposição do tratamento mais favorável para o trabalhador



organizações sindicais é o
combate pela revogação das
medidas gravosas da
legislação anti-laboral e anti-
sindical – nomeadamente a
revogação da caducidade e da
lei dos despedimentos
colectivos.

AR – sei que também estás
empenhado na organização
de um encontro
intersectorial de
trabalhadores, exactamente
com esse propósito… 

É verdade. Entendo que o
movimento sindical não se
pode resignar com a posição
do Governo e do Parlamento. 

O Governo recusa-se a
revogar a legislação lesiva dos
direitos dos trabalhadores,
mas dá o seu acolhimento às
pretensões patronais (TSU,
legislação laboral,...). Ora,
cada dia que passa, é um dia a
mais que é dado aos patrões
para se servirem desta sua
legislação anti-laboral, para
intimidar, chantagear e
despedir trabalhadores.
Infelizmente, no sector da
Banca assistimos a esse drama
no dia-a-dia. Esta posição não
é aceitável para os
trabalhadores, nem os
sindicatos se podem
conformar com ela, como se
fosse um fatalismo.

Os dias vão passando. Os
patrões, com esta legislação,
vão fazendo mais vítimas. É
normal que os trabalhadores
perguntem: «Então, os
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dos reformados, repôs os
ordenados dos funcionários
públicos. Mas os principais e
mais importantes problemas
estão por resolver. Vai
utilizando expedientes para
adiar soluções ou opor-se a
elas. Congela carreiras, faz
cativações, asfixia
financeiramente os serviços
públicos (para onde se devem
canalizar prioritariamente os
nossos impostos). quanto à
legislação laboral em vigor –
feita para golpear os
trabalhadores e as suas
organizações sindicais – o
governo recusa-se a alterá-
la. Aliás, para que dúvidas não
subsistam, o ministro do
Trabalho, Vieira da Silva,
afirmou a (10/2/2017) no
Parlamento: “Vou ser claro:
nós não somos a favor da
reversão do princípio da
caducidade.”

Ora se, por um lado, o
Governo insiste em manter
estas “armas” legais contra os
trabalhadores, e se, por outro
lado, os deputados não
revogam esse “arsenal”
legislativo, há um problema
que é preciso resolver. As
organizações sindicais não se
podem conformar ou resignar
face a esse impasse. Têm de
agir!

AR – na tua opinião, qual é
a tarefa prioritária das
organizações sindicais?

HGC – No momento actual, a
tarefa prioritária das

sindicatos e as Centrais
Sindicais deixam “correr o
marfim”?».

A legislação anti-laboral e
anti-sindical tem de ser
revogada. Só a mobilização e
o combate dos trabalhadores
pode consegui-lo. Essa é uma
responsabilidade dos
sindicatos. 

Os trabalhadores têm de fazer
valer os seus direitos: “Temos
de reaver o que nos foi tirado
e não podemos desarmar
enquanto não for revogada a
legislação anti-laboral e anti-
sindical.”! É o que eu e muitos
sindicalistas pensam. 

Temos que nos bater, não para
nos substituirmos aos
sindicatos, mas para que estes
façam o que deve ser feito.

Temos pois que nos juntar
para, entre nós, debatermos

Henrique Gomes da Costa a tomar a palavra no Congresso da UGT

considerando que:

(…) Não há razão para a situação se manter inalterada, quando
existe – há mais de um ano – um novo quadro político na
Assembleia da República e um novo Governo, a quem é
legítimo exigir a revogação das leis destruidoras do emprego e
dos direitos dos trabalhadores e das suas famílias.

o congresso da ugt afirma ser necessário:

1. Pôr fim à Lei da Caducidade dos Contratos Colectivos de
Trabalho, restabelecendo a livre negociação entre as entidades
patronais e os sindicatos, bem como a reposição do princípio do
tratamento mais favorável e a extensão do contrato negociado a
todos os trabalhadores dos sectores abrangidos;

2. Proceder à revogação da legislação respeitante aos contratos
a prazo e à Lei dos despedimentos colectivos.

o congresso da ugt mandata a Direcção eleita para:

Realizar todas as diligências que se revelem necessárias para
que os objectivos contidos nos pontos anteriores sejam
conseguidos, nomeadamente o pedido de audiência urgente aos
grupos parlamentares e ao Governo, e o entendimento com
outras organizações sindicais para iniciativas conjuntas. n

democraticamente estas
questões que se colocam a
centenas de militantes,
sindicalistas e membros de
Comissões de Trabalhadores,
de várias correntes de opinião.
Para mim, esse é o propósito
de um encontro
intersectorial de
trabalhadores, cuja
preparação deve ser assumida
por todos os que, como nós,
partilham as preocupações
acima referidas.                     n

(1)“A UGT defendeu sempre a
necessidade de um compromisso
tripartido de médio prazo (…)”. A
“(…) 22 de Dezembro foi atingido um
acordo de princípio entre Governo,
parceiros patronais e UGT,
garantindo um novo aumento do
salário mínimo e o que esperamos ser
um novo ciclo para a concertação
social (…)” (Relatório do
Secretariado Nacional, pág. 36).

(2) Foi neste ponto que foram
defendidas as diversas Moções.

moção aprovada no congresso da ugt
em Defesa da contratação colectiva e do emprego



                6Convidado a
participar no
Encontro do BE por
parte do responsável
do sector do

Trabalho, julgo importante
reportar e sublinhar alguns
aspectos do debate que ali
teve lugar, na perspectiva de
podermos prosseguir um
combate em conjunto. 
Queria partir das
intervenções de dirigentes
sindicais, como as do
Sindicato dos Call Centers e
do António Mariano (do
Sindicato dos Estivadores),
empenhado num processo de
sindicalização a nível
nacional.
Em minha opinião o António
Mariano pôs o dedo na ferida
sobre a legislação laboral, ao
afirmar: «a força social para
alterar a legislação laboral é
a classe trabalhadora». E
explicou como os estivadores
– ao estarem na linha da
frente contra a utilização de
empresas de aluguer do
trabalho precário –
conseguiram travar a Lei 
nº 3/2013 (ponto 4) sobre o
trabalho portuário. “Foi no
terreno da mobilização,
todos unidos, que
conseguimos uma primeira
vitória”, concluiu.
Em seguida, o deputado José
Soeiro exprimiu um
princípio que todo o marxista
partilha: «A sociedade não se
transforma no parlamento, é
preciso a intervenção
social». E, apoiando-se na
luta dos estivadores referida
pelo António Mariano,
propôs a necessidade de
atacar em várias frentes e
uma agenda de lutas pela
reversão da legislação
laboral, afirmando ser
impossível combater a
precariedade enquanto se
mantiver a lei da caducidade,
dizendo ser preciso assumir a
desobediência às regras da
União Europeia.
Ao tomar a palavra,

Carmelinda Pereira começou
por valorizar a iniciativa do
Encontro e agradecer o
convite. Apoiando-se na sua
experiência como deputada,
cujo voto contra o
Orçamento do Estado, ditado
pelo FMI, lhe valeu a
expulsão do PS em 1977,
dirigiu-se aos deputados do
BE presentes no Encontro,
fazendo um apelo: “Não
estamos na mesma situação,
mas o papel de um deputado
eleito pelo povo, é saber
dizer não àquilo que é
contra o povo e ajudá-lo a
mobilizar-se para fazer valer
as suas justas
reivindicações, que nesta
altura passam por impor a
revogação da caducidade
dos contratos colectivos de
trabalho.”
Francisco Alves, dirigente do
SITE-Sul (1), afirmou
claramente na sua primeira
intervenção, que a
caducidade é um instrumento
de destruição da negociação
colectiva, sublinhando o
papel e o conteúdo das
Convenções Colectivas.
Referiu-se ainda à crise do
sindicalismo indicando
causas externas e internas,
destacando nas internas a
necessidade de mobilizar a
partir da base, abrangendo os
precários e os
desempregados. Na sua
segunda intervenção
explicitou, sobre a legislação
laboral, que o nó górdio era a
caducidade, declarando: «É
preciso ligar o institucional

à rua, pela revogação da
caducidade. Reverter a
caducidade. Os contratos só
caducam quando outros
estiverem em vigor».
Podíamos falar ainda de um
sem número de intervenções
de militantes de diferentes
sectores de actividade,
exprimindo todas elas, em
graus diferentes, a
necessidade de reverter a
legislação laboral. De uma
forma prática elas traduzem
uma crítica à política que
procura apresentar a
Assembleia da República em
oposição à Concertação
Social. Mas a realidade, nua
e crua – que começa a
aparecer aos olhos de
militantes politicamente
empenhados – é que a
Assembleia da República é
um quadro de concertação
social e político, que se faz
sentir no dia-a-dia dos
cidadãos trabalhadores. 
Um ano e meio de Governo
não deu nenhuma resposta às
suas principais
reivindicações. Consegui-la,
implica a acção unida dos
trabalhadores com as suas
organizações.
A aprovação das moções no
último Congresso da UGT,
realizado no Porto, “Em
defesa do Banco Público
(CGD)”, “ Em defesa do
Novo Banco” e, em
particular, a moção “Em
defesa da contratação
colectiva e do emprego” –
referidas pelo Henrique
Gomes da Costa, um dos

seus subscritores – são
certamente um elemento a
ter em conta nesta situação.
Sobretudo, como ele próprio
sublinhou na sua
intervenção, porque a moção
aprovada no Congresso
sobre a Contratação
colectiva mandata a
Direcção da Central Sindical
para, entre outras diligências,
assumir “entendimentos com
outras organizações
sindicais para iniciativas
conjuntas”. Este elemento
pode constituir um ponto de
apoio, a partir da resistência
dos bancários aos
despedimentos, directos ou
encapotados (via
indemnização “negociada”),
para uma mobilização
conjunta do movimento
sindical, pela revogação da
lei da caducidade. 
Pude ainda, na minha
intervenção, informar sobre
as reuniões realizadas na
Marinha Grande e em Lisboa
– com militantes e
trabalhadores, de diferentes
sensibilidades políticas, do
Ensino, da Banca, do Sector
Químico, e com CTs (como a
da Logoplaste e a da
Groundforce) – preparatórias
de um encontro
intersectorial de
trabalhadores, pelo
Restabelecimento da Livre
negociação colectiva. Em
minha opinião, esta proposta
inscreve-se nas aspirações e
na procura – por grande
parte dos participantes neste
Encontro do BE – de uma
ferramenta necessária para a
mobilização em unidade,
abrindo possibilidades de
alargamento do âmbito
daquele Encontro.              n

Aires Rodrigues

(1) Sindicato dos Trabalhadores das
Indústrias Transformadoras, Energia
e Actividades do Ambiente do Sul,
da CGTP.

actualidade nacional >>>

Manifestação da CGTP.

Prosseguir o combate pela revogação da Lei da caducidade



Mudou o quadro político, mas os
problemas de fundo dos professores e das
escolas permanecem
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Deixem os Professores ser Professores!
Comunicado da cDeP

AFENPROF
organizou, a 18 de
Abril, um “Cordão
humano” entre o
Ministério da

Educação e a residência oficial
do Primeiro-ministro (em São
Bento).
No final do desfile, alguns dos
professores que permaneceram
concentrados depois da longa
caminhada, desabafavam:
“Temos que ir para a greve!”.
Uma dirigente do SPGL ia
mais longe, não vendo
qualquer luz ao fundo do
túnel: “Se não fizermos isso,
perderemos tudo e por muitos
anos!”.

Nos diálogos que travei com
alguns colegas, também se
manifestavam elementos de
desconfiança: “Porque é que o
Governo age assim com os
professores? O que ganha com
isso?”. Outro dizia:
“Quererem fazer dos
sindicatos correias de
transmissão da política do
Governo… já vem de longe!”.

De facto, a questão central que
deve ser colocada é a seguinte:
tendo mudado o Governo,
porque é que permanecem os
problemas de fundo dos
professores e das escolas?

Quais são estes problemas?

O congelamento da carreira e
dos salários dos docentes, bem
como dos funcionários não
docentes (1).

A impossibilidade de se
aposentarem sem uma perda
drástica da remuneração, que
chega a atingir 50%!

Condições de trabalho
esgotantes.

Dezenas de milhares de
docentes com o estatuto de
precário, apesar de
satisfazerem – há muitos anos
– necessidades permanentes
do Sistema de Ensino.

A falta de democracia nas
estruturas de gestão das
escolas.

o descongelamento dos
salários e das carreiras tem
custos orçamentais. mas a
gestão democrática das
escolas, bem como a
vinculação desses muitos
milhares de docentes, não os
têm. então porque não
satisfaz o governo estas
justas reivindicações dos
docentes? satisfazer estas
últimas “convencê-los-ia”
que era possível conseguirem
também as primeiras –
aquelas que entram em
choque frontal com “os
compromissos
internacionais”, isto é a
subordinação ao capital
financeiro e às suas
instituições, de que o
governo faz finca-pé em não
abdicar.

Por isso, faz todo o sentido o
comunicado que os docentes
ligados na comissão de
Defesa da escola Pública
(cDeP) distribuíram aos
manifestantes do 18 de Abril
(ver caixa ao lado), no qual
fica claro que a mobilização
dos docentes com os seus
sindicatos é a chave para
impor a solução dos seus
problemas e das escolas em
que trabalham.                     n

Joaquim Pagarete

(1) As carreiras na Função Pública
estão congeladas há mais de 10 anos e
as remunerações desde 2009.

Afirmar a necessidade
de um Ensino
Público de qualidade
para as jovens
gerações – sem

colocar, à partida, a exigência
de boas condições de vida e de
trabalho dos professores e
educadores – é hipocrisia de
preço social e cultural
incomensurável.
Basta de políticas educativas
assentes em condições de
trabalho responsáveis pelo
desgaste físico e psicológico
de milhares de docentes,
colocados à beira da exaustão!
Basta de pressões e
constrangimentos de toda a
ordem – das directivas
institucionais, à cultura
autocrática vivida na maioria
das escolas e agrupamentos!
Basta de julgamento dos
professores e educadores na
praça pública, a partir de
“rankings”, onde nunca se
contam os procedimentos
pedagógicos de milhares de
professores, num esforço
inaudito para resolver
problemas que os ultrapassam
e ultrapassam a Escola!
Bem hajam os docentes que,
respondendo ao apelo da
FENPROF, decidiram abdicar
de um dos tão poucos dias de
descanso da interrupção
lectiva para afirmarem, em
unidade, as suas legítimas
reivindicações:

- Descongelamento das
carreiras e respectiva
actualização dos salários!

- Reforma imediata, sem
qualquer penalização, para
todos os que voluntariamente
decidirem aposentar-se com
quarenta anos de trabalho!

- Reposição do horário de
trabalho lectivo tal como ele
vigorou, antes das reformas da
ministra Maria de Lurdes
Rodrigues e do ministro Nuno
Crato!

- Vinculação de todos os
docentes ao fim de três anos
de trabalho!

- Restabelecimento da
democracia nas escolas, com
Conselhos pedagógicos e
todos os órgãos de
coordenação pedagógica
eleitos pelos seus pares!

Partilhando as preocupações e
aspirações dos nossos colegas,
os docentes ligados na
Comissão de Defesa da Escola
Pública (CDEP) afirmam que
todos quantos assumem o
combate por estas
reivindicações, estão a dar a
cara pela defesa da dignidade
da profissão docente, estão a
construí-la, estão a zelar pela
defesa dos interesses dos
alunos.

que esta mobilização seja
um passo para abrir o
caminho às mobilizações
nacionais que os professores
tantas vezes já realizaram,
que ela seja um passo para
dar uma nova alma à
escola, tão precisa e
importante para responder
à complexidade dos desafios
que lhe estão colocados.

não pode haver um bom
ensino sem professores
livres e valorizados.             

Deixem-nos ser professores! 
n



Apartir de 2011 e
debaixo do governo
PSD/CDS, às
ordens da troika
estrangeira, o povo

português e, muito em
particular, as suas classes
trabalhadoras, os jovens, os
reformados, viveram uma
situação muito grave, tanto
mais que a terrível crise
económica e financeira ainda
se fazia sentir por toda a
Europa. Muitos direitos
sociais foram perdidos, ou
gravemente diminuídos, o
Estado social foi golpeado
profundamente.
Com as eleições legislativas
de 2015 o quadro político
alterou-se significativamente
em Portugal. O Partido
Socialista – que estava em
risco de se “pasokisar”, ou
seja, de desaparecer tal qual
o seu congénere na Grécia –

foi obrigado a aceitar
diversas propostas de outros
partidos da esquerda
parlamentar, como o Bloco
de Esquerda e o PCP,
formando assim um novo
governo, assente numa nova
maioria parlamentar à
esquerda.

Desta forma, os partidos de
direita foram derrotados e
afastados da governação e
um novo ciclo político
começou. Foi parado o
empobrecimento do país, foi
minimizada a austeridade, as
privatizações pararam e
foram revertidas muitas
medidas do governo de
direita e da troika. Houve
algum desanuviamento na
situação política, mas não
chega. 

O governo do PS ainda não
cumpriu, ou tarda em
cumprir, muitas das medidas
que assinou com os partidos
à sua esquerda. Também se
esperava que o governo
fosse muito mais além na

defesa e recuperação dos
direitos dos trabalhadores, o
que não está a acontecer.
Claro que o PS não mudou
de natureza e será precisa
muita pressão popular para o
atual governo tomar medidas
efetivas a favor de quem
trabalha. Por outro lado, o
governo continua a
submeter-se aos ditames da
União Europeia,
nomeadamente, recusando o
fim da caducidade nos
contratos de trabalho, não
tocando mas PPP’s
(Parcerias público-privadas)
ruinosas, continuando a
salvar os bancos privados e a
não reestruturar a dívida
pública – só os juros da
dívida sugam ao país mais de
8 mil milhões de euros em
cada ano que passa, o que se
torna insustentável.

Só uma luta dura e com
determinação da parte das
massas trabalhadoras, dos
seus sindicatos e dos
movimentos sociais poderá
romper com os ditames da

UE e obrigar o governo a
enveredar por políticas
verdadeiramente de
esquerda. Isso constituiria
um passo fundamental para a
construção de um poderoso
movimento social, de cariz
socialista e alternativo ao
modelo capitalista,
ultraliberal e austeritário.

os povos têm de se erguer,
com urgência, contra a
guerra

Nos tempos muito perigosos
em que vivemos, ganha uma
maior atualidade a
realização da 9ª Conferência
Mundial contra a guerra e a
exploração, em Argel, no
mês de outubro próximo. O
imperialismo e os seus
títeres não perdem a
oportunidade para desferir
golpes contra os povos,
visando a intensificação da
sua exploração e domínio.
Para tal, utilizam o garrote
das crises financeiras, da
fome, da desorganização
económica, da violência

Conferência Mundial Aberta (CMA)
“contra a guerra e a exploração”, em Argel 
(Outubro de 2017)

A situação em Portugal na atual conjuntura 

                8 actualidade nacional >>>

Divulgamos o estado de preparação da cmA, a partir de
informações da coordenação do Acordo internacional dos
trabalhadores e dos Povos (Ait) que se reuniu, a 31 de
março e 1 de Abril de 2017, em Paris.

Por outro lado, reproduzimos contribuições para essa
conferência de dois dos primeiros subscritores
portugueses (João Vasconcelos – Deputado pelo Be na AR;
António Avelãs – membro da Direcção do sPgL),
subordinadas a dois temas:

1) como analisas a actual situação política no nosso país?

2) que expectativas tens sobre a cmA, cujo Apelo
subscreveste?

o estado de preparação da cmA
A Coordenação do AIT comunicou-nos que existiam, nessa altura,
46 países onde há primeiros subscritores no apelo à CMA: África
do Sul (Azânia), Alemanha, Argélia, Argentina, Austrália, Bélgica,
Benim, Bielorrússia, Brasil, Burkina Faso, Camarões, Chile,
Coreia do Sul, Costa do Marfim, Estado espanhol, EUA, Equador,
Federação da Rússia, França, Gabão, Guiana (francesa), Haiti, Ilha
de Guadalupe, Ilha Maurícia, Ilha de Santa Luzia, Irão, Líbano,
Madagáscar, Mali, Marrocos, Martinica, Mauritânia, México,
Níger, Palestina, Perú, Portugal, República Dominicana, Roménia,
Senegal, Suécia, Suíça, Togo, Tunísia, Ucrânia e Venezuela.
Em 12 de Abril, foram divulgados os nomes dos primeiros
subscritores de todos estes 46 países, cujo número global atingia
442.

Em Portugal, o número de signatários é 35, até este momento.
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Em Portugal: Uma situação (ambígua)
que merece ser analisada 

racista e do extremismo de
direita.

São eles que fomentam o
terrorismo, que o alimentam
através do tráfico de armas e
do apoio a regimes e
ditadores criminosos. E
recorrem a invasões
devastadoras e criminosas
para submeter todos os
povos que se levantam
contra a tirania, ou
simplesmente que não
concordam com os seus
ditames.

A ameaça de uma nova
guerra mundial poderá
tornar-se realidade muito em
breve. Guerras regionais
terríveis têm devastado
nações e povos, a pretexto de
mentiras, de combater o
terrorismo, ou de eliminar
ditadores. Países e regiões
inteiras foram e continuam a
ser destruídos – Iraque,
Líbia, Síria, Iémen,
Afeganistão, Mali, Palestina
e muitos outros. 

Trump quer levar a guerra
mais longe e já começou a
atacar a Síria e o
Afeganistão, e prepara-se
para fazer o mesmo à Coreia
do Norte. Encontra-se assim
em preparação uma nova
guerra mundial que, desta
vez, poderá ser nuclear e de
consequências catastróficas
para a própria Humanidade.
A I Guerra Mundial
provocou 10 milhões de
mortos, a II 60 milhões e
uma III poderá ter uma
dimensão muito mais terrível
para o planeta Terra e os seus
habitantes.

Os Povos da Europa e de
todo o mundo têm de se
erguer e de se mobilizar com
urgência contra as guerras,
contra a exploração e contra
o espectro de uma III Guerra
Mundial que, se ocorrer,
colocará em risco a
sobrevivência da própria
Humanidade. Daí a
importância da próxima
Conferência em Argel. n

João Vasconcelos

Situação única
atualmente no espaço
europeu: o Partido
Socialista (PS), que
não sofreu em Portugal

o desastre eleitoral sofrido em
outros países da Europa, mas
que também não cresceu
eleitoralmente, invertendo
uma prática de 40 anos,
formou um governo
minoritário, negociando com
partidos de esquerda (Partido
Comunista, Bloco de
Esquerda e Verdes) o seu
apoio parlamentar. Esta
solução tem funcionado e
permitiu atenuar as medidas
de austeridade impostas pelo
governo anterior (de direita).
Um ligeiro aumento dos
rendimentos das classes
populares (sobretudo da
pequena burguesia), melhorias
no desemprego, ligeiro
aumento de postos de trabalho
criaram uma sensação de
alívio, densificado por
números positivos no deficit
orçamental.
Sem desvalorizar estas
melhorias, deve, contudo,
sublinhar-se que nada de
essencial se modificou. A
economia portuguesa continua
sujeita aos ditames dos
chamados “mercados”, a
dívida (pública e privada,
sendo esta última maioritária)
continua a níveis insuportáveis

e os encargos anuais da dívida
(cerca de 8 mil milhões em
2016) inviabilizam qualquer
estratégia de crescimento
rápido e sustentável; o país
continua a seguir fielmente as
exigências de Bruxelas,
nomeadamente os PEC. Esta
total cedência do governo do
PS aos diktats da União
Europeia é, aliás, uma das
principais divergências entre o
PS e os partidos que lhe dão
apoio parlamentar.

Uma outra vertente da difícil
situação é uma acentuada crise
bancária, que se traduziu na
falência de um grande banco
(o Banco Espírito Santo) e na
de três mais pequenos, com
consequência graves para os
contribuintes, ao mesmo
tempo que se acentuou a fuga
de capitais para “offshores” e
fugas ao fisco. Pressionado
por Bruxelas, mas também
pela sua própria orientação
interna, o governo do PS
continua a optar por
“resoluções” e privatizações
da banca, ao invés de
aproveitar a situação para criar
um forte setor de banca
nacionalizada.

Apesar do apoio dos partidos
de esquerda a este governo do
PS, a política continua a ser
marcadamente capitalista e
capitulacionalista face à
burocracia de Bruxelas. 

O movimento sindical,
fragilizado perante as medidas
de austeridade impostas por
Bruxelas e pela direita,
limitado por mudanças

profundamente anti-
trabalhadores na nossa
legislação laboral, orienta-se
por atitudes de resistência e de
defesa dos direitos, sem
capacidade estratégica para
forçar novos avanços, sem
beliscar a perspetiva do
capitalismo instalado. A
colaboração do Partido
Comunista e do Bloco de
Esquerda com o atual governo,
cujos resultados positivos
foram atrás referidos, e
relativamente à qual a
população, nomeadamente os
trabalhadores, têm uma visão
positiva, fez com que as
reivindicações de cariz
socialista, e mesmo o discurso
de uma solução não capitalista,
perdessem fôlego.

É neste contexto que
assembleias internacionais de
trabalhadores, como esta em
Argel, ganham relevância.
Numa situação mundial
particularmente instável e
perigosa, urge redefinir e
repensar estratégias capazes de
acentuar a vigente crise do
capitalismo e relançar o ideário
de um socialismo, não sujeito a
absurdas burocracias estatais,
antes de matriz vincadamente
popular, capaz de colocar o
enorme avanço técnico-
científico ao serviço de todos e
não apenas como meio de
super-enriquecimento de uns
poucos; ao serviço de uma
economia humanizada, capaz
de preservar o clima e o
planeta, capaz de possibilitar o
direito ao lazer e ao prazer. Em
suma, uma economia que
dignifique o trabalho e os
trabalhadores. Que o Encontro
de Argel seja um passo, dos
muitos que falta dar, para a
construção de sociedades onde
impere a racionalidade de uma
procura da felicidade para
todos. Uma sociedade
socialista! n

António Avelãs

Manifestação dos Médicos
pela defesa da Contratação

Colectica.



                

Trump foi eleito, em
grande parte, na base
da ideia utópica de
que era possível
relançar uma

indústria manufatureira de
grande escala nos EUA,
numa altura em que a
produção está a ser
massivamente deslocalizada
para o Sudeste da Ásia.
Para isso, ele iniciou um
braço-de-ferro com a China,
em particular sobre a
questão do aço. Depois de
ter imposto pesadas taxas
“anti-dumping” contra as
importações de aço
proveniente da China
(denunciadas por esta como
contrárias às normas da
Organização Mundial do
Comércio), acaba de
encarregar o Departamento
do Comércio dos EUA de
fazer um inquérito sobre a
questão da importação de
aço. Contudo, a indústria
dos EUA depende

enormemente das
importações vindas da
China e da exploração da
sua mão-de-obra barata. É
por isso que, em simultâneo
– e contra as promessas de
Trump enquanto candidato
– o Tesouro dos EUA
decidiu não qualificar as
decisões económicas
chinesas como uma
manipulação da sua moeda
(o yuan) e, em consequência
das regras do Departamento
do Comércio, não adoptar
quaisquer sanções
económicas contra a China.
Trump tinha-se
congratulado com o voto
britânico a favor do
“Brexit”; ele tinha-se
encontrado com a Primeira-
ministra britânica, May,
logo no início do seu
mandato, e tinha discutido
em particular sobre a
implementação de uma
parceria comercial entre os
dois países, fora do quadro
da União Europeia.
Ele tinha, igualmente, posto
fim às negociações em
curso (mas muito mal
assumidas, de um lado e do
outro do Atlântico) de um
Tratado de livre comércio
entre a União Europeia e os
EUA. Contudo, o jornal

inglês The Times relata que
os EUA estariam agora
dispostos a negociar um
Acordo de livre comércio
com a União Europeia antes
de qualquer Acordo com o
Reino Unido, aceitando
portanto o quadro da UE.
No plano interno – após
negociações com a sua
maioria republicana –
Trump estaria prestes a
apresentar de novo a sua
reforma do “Obamacare”,
que ele teve de renunciar a
submeter ao voto dos
parlamentares, por causa
explosão do campo
republicano: os
«moderados» achá-la-iam
demasiado severa e a
«direita» queria ir mais
longe. O acordo que não foi
conseguido por Trump
nessa época parece longe de
ser realizável agora, tanto
mais que ele entra em
colisão com o anúncio de
uma profunda reforma fiscal
– a maior da História,
segundo Trump. Ela prevê
descidas importantes de
impostos para as empresas
(1) e as famílias. Esta
reforma, em termos
orçamentais, parece muito
difícil de conciliar com o
aumento de 54 mil milhões

de dólares que Trump acaba
de conceder ao Exército dos
EUA. Os comentadores
mostram-se cépticos –
inclusive no campo
republicano – sobre a sua
capacidade para fazer
adoptar uma tal proposta.
A 26 de Abril fez cem dias
que Trump é presidente dos
EUA: eleito sobre a base de
tomadas de posição
populistas – todas orientadas
contra o mandato de Obama
– em cem dias de escândalos
(sobre as ligações da sua
Administração com a
Rússia), de peripécias
jurídicas (com decisões dos
Tribunais federais a
anularem os seus decretos),
de voto contra ele do seu
campo republicano (sobre o
“Obamacare”) e de desaires
diplomáticos, ele teve que
renunciar ao essencial do seu
programa e, sobre todos os
assuntos, seguir os passos do
seu antecessor.                    n

Devan Sohier
Correspondente  dos EUA na

IO do POI

(1) Em particular, a redução de 35%
para 15% faria o imposto sobre as
empresas dos EUA passar de um dos
mais altos para um dos mais baixos
entre os países da OCDE.

A 18/4/2017, Romario
Dangelo, com 26 anos, do
movimento de liberdade e
igualdade dos haitianos
pela fraternidade
(moleghaf) foi assassinado.
O Moleghaf luta pela retirada
da ONU (Minustah) do Haiti.
o assassinato de
Davidtchen e de Romario
Dangelo, bem como o
atentado a David oxygène
devem ser condenados.

enviar mensagens por        
e-mail para:
opc@protectioncitoyenhaiti.
org; opc-haiti@hotmail.org;
plainte@protectioncitoyenha
iti.org (com cópia para:
ctsp.haiti@yahoo.fr;
avokahaiti @aol.com;
moleghaf17@yahoo.fr). n

Tendo tomado
conhecimento, através do
Acordo Internacional dos
Trabalhadores e dos
Povos (AIT), da situação
de prisão perpétua em que
se encontra um conjunto
de membros do sindicato
da empresa Maruti
Suzuki, por sentença de
um dos seus tribunais, o
POUS exigiu ao
Embaixador da Índia em

Portugal a libertação
destes sindicalistas.
Enviou também uma carta
às autoridades
portuguesas – Governo e
Presidente da Assembleia
da República – para que
tomem as medidas
diplomáticas ao seu
alcance, no sentido de ser
anulada esta
inqualificável e terrível
condenação.                   n

10euA: os 100 dias de Trump

Haiti: Ait apela aos sindicatos, partidos políticos
e organizações populares

solidariedade nacional e internacional para exigir às
autoridades a identificação e condenação dos criminosos

Índia: Anulação das condenações e libertação
dos trabalhadores e sindicalistas presos

actualidade internacional >>>
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Após a greve geral de
28 de Abril, que
abalou todo o país,
teve lugar um
comício no Rio

Grande do Sul, com a
participação do 
ex-presidente Lula. Nesse
comício, o presidente
nacional da CUT, Wagner
Freitas, terminou o seu
discurso dizendo: “Fora
Temer! Não toquem nos
nossos direitos! Eleições já!
Assembleia Constituinte!”.
No final do comício, perante
os dez mil trabalhadores
reunidos, Lula – após ter
declarado: “O povo
esfomeado e os
trabalhadores sem trabalho
não podem esperar por
2018” (data em que está
prevista a realização das
eleições presidenciais) –
anunciou que se apresenta,
de novo, como candidato à
Presidência para recuperar a
Petrobrás e impedir a
destruição do país pelas
multinacionais.
O editorial do último número
de O Trabalho (1) conclui:
“Os trabalhadores, com os
seus sindicatos,
demostraram toda a
disponibilidade para a luta,
com o objectivo de
garantirem as suas
conquistas e empreenderem
de novo o caminho para
recuperar a soberania do
país. 

O Partido dos
Trabalhadores (PT),
construído por eles próprios,

cansados de ser massa de
manobra dos partidos da
burguesia, deve corrigir os
seus erros (…). Nenhuma
conciliação com os partidos
da oligarquia! 

A crise das instituições e a
greve de 28 de Abril (…)
fazem amadurecer as
condições para que o PT
passe à ofensiva (…).
Estamos numa situação
clássica em que a melhor
defesa é o ataque. Após o 28
de Abril – no decurso do
qual se expressou, com toda
a sua pujança, a exigência
de derrubar Temer – o PT
deve apresentar-se, de novo,
como o único instrumento
político de que dispõem as
massas oprimidas para fazer
frente à ofensiva do
imperialismo. Com Lula
presidente, com uma
plataforma que inclua a
exigência de uma
Constituinte soberana
contemplando as
reivindicações populares e
revogando tudo o que fez o
Governo golpista. 

Os mais de cinco mil
militantes do PT que
votaram nas candidaturas
(nas eleições internas do PT)
‘Unidade para a
reconstrução do PT’
(impulsionadas, entre outros,
pela Corrente “O Trabalho”
– NdR), no Processo
Eleitoral Directo 
de 9 de Abril, estão
plenamente implicados neste
combate.” n

(1) Jornal cuja publicação é da
responsabilidade da Secção
brasileira da IVª Internacional
(cujos militantes fazem parte da
Corrente do Partido dos
Trabalhadores com essa mesma
designação).

Brasil: “O povo não pode esperar por 2018”
A maior greve da História do Brasil
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o 28 de Abril de 2017
entrará na história da luta
do povo brasileiro e do seu
movimento sindical como
uma data histórica: o dia
em que a esmagadora
maioria dos trabalhadores
disse “não ao
desmantelamento da
segurança social pública e
solidária, aos ataques
contra os direitos inscritos
no código do trabalho e à
subcontratação ilimitada”!

Adecisão conjunta de
todas as Centrais
sindicais – expressa
na palavra de
ordem “a 28 de

Abril bloquearemos o
Brasil” – de convocar as suas
instâncias de base para a
luta, levou à maior greve
registada na nossa História.
Cerca de 40 milhões de
trabalhadores paralisaram os
seus sectores, do norte ao sul
do país, e participaram nas
grandes manifestações de
protesto contra o PL 6787
que destrói o Código do
Trabalho, a PEC 287 que
ataca o direito à reforma da
grande maioria dos
trabalhadores e o PL 4302
que legaliza a subcontratação
de todas as actividades das
empresas.
A greve paralisou as
fábricas, as escolas, os
organismos públicos, os
bancos, os transportes
urbanos, os portos e outros
sectores económicos, tendo
sido apoiada por
movimentos sociais (MTST,
MST, CMP, etc.), por
organizações sociais civis
como a CNBB (da Igreja
católica), a Ordem dos
Advogados, o Ministério
Público do Trabalho, as
Associações de magistrados
e de advogados do trabalho,
pelo movimento sindical

internacional, e teve o apoio
e a simpatia das populações,
das grandes capitais até às
pequenas cidades do interior
do país.
A Comunicação social – ao
serviço dos golpistas que
estão agora no poder –
tentou, por todos os meios,
distorcer os acontecimentos
de 28 de Abril,
concentrando-se sobre actos
de violência pontuais e
isolados da manifestação,
orquestrados por grupos de
black blocs (1) e pela Polícia
Militar. Mas a realidade era
evidente, as ruas das grandes
cidades estavam vazias, num
clima de “dia feriado”, e
houve manifestações em 250
cidades.
Foi feito um aviso ao
governo de Temer e ao
Congresso nacional: o povo
trabalhador não aceita perder
as suas conquistas
(Segurança Social e Código
do Trabalho) e exige que as
contra-reformas assinadas
em Brasília sejam retiradas!
A palavra de ordem «Fora
Temer», ecoou mais uma vez
nos locais de trabalho
paralisados e nas
manifestações em todo o
país, enquanto a da exigência
de antecipar as eleições para
a Presidência e o Congresso
(«Eleições directas já!») foi
gritada em várias
concentrações.
No 1º Maio, unitário, as
Centrais sindicais declararam
que a luta vai continuar, e
que a próxima etapa será
«ocupar Brasília» para
obrigar o Governo e o
Congresso a abandonar os
seus planos de ataque 
contra os direitos da classe
operária!                             n

(1) Black blocs são grupos
organizados de arruaceiros que
agem de cara tapada.
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o trabalho – Podes fazer-
nos um breve relato do que
ocorreu com a Previdência
no chile e qual é a situação
actual dos trabalhadores
em relação a isso? 

Luis mesina – A discussão
começou na Confederação
de Sindicatos dos
Trabalhadores Bancários e
Afins (CSTEBA), porque foi
no sistema financeiro que
primeiro soaram os alarmes
de que o sistema de pensões
não funcionaria e que as
futuras aposentações
estavam em risco. As
falências de 2008 deram-nos
razão, e aí começámos a
tarefa de falar com outros
sectores de trabalhadores, os
estudantes e a população em
geral. O que se tornou mais
evidente foi o facto de que
os recursos da poupança dos
trabalhadores não estavam
resguardados, mas expostos
às quedas das Bolsas, o que
comprometia as futuras
aposentações. 

ot – que balanço fazes da
campanha, em particular
no ano de 2016? que
categorias profissionais e
sindicatos agrupa o
movimento? 

Lm – O balanço é muito
positivo, já que, em termos
de consciência, os
trabalhadores deram um
salto. Quase toda a gente
domina o básico que há para
se entender o modelo
previdenciário. Quanto às
categorias, os distintos
sectores de trabalhadores
identificaram-se com essa
luta, por cima das directivas
sindicais – que, assumindo
posturas partidárias, estão

contra a nossa campanha. As
mobilizações reúnem
mineiros, pescadores,
portuários, estudantes,
bancários, associações de
saúde, funcionários públicos,
professores, o povo pobre,
etc., o que nos permite
abarcar todo o território
nacional. 

ot – em Agosto de 2016,
uma delegação foi recebida
pela presidente michelle
Bachelet. que resposta vos
deu o governo? 

Lm – Até este momento,
nenhuma, e não temos
esperança de que o faça. A
força dos trabalhadores é que
poderá provocar as
mudanças. Sem luta, nada
mudará. 

ot – no próximo dia 26
(de março) está convocada
uma nova manifestação.
como está sendo
preparada, qual a
expectativa? e quais os
próximos passos? 

Lm – Temos a esperança de
dar outro salto quantitativo
que nos permita exercer mais
pressão e consolidar a
campanha para derrubar as
AFP, centrada agora em duas
instituições de que são
proprietários capitalistas dos
EUA e que sonegaram o
pagamento de impostos,
prejudicando o Tesouro
Nacional. Quando se der a
sua queda, haverá uma
reacção em cadeia. 

ot – em 2017 haverá
eleições presidenciais no
chile. como é que a
campanha “não+AFP” irá
intervir nela? 

Lm – o panorama é bastante

complexo, pois alguns
grupos tentam capitalizar as
vitórias do Movimento, o
qual não definiu ainda que
caminho tomará. A ideia é
que, democraticamente, se
decida como poderemos
colocar a nossa proposta
neste período que abarcará
grande parte do ano. 

ot – és um dos signatários
do Apelo à conferência
mundial Aberta (cmA) de
Argel, para outubro. em
que é que essa actividade
pode ser uma ajuda ao
vosso movimento? e,
inversamente, como é que a
luta dos trabalhadores do
chile pode ser uma ajuda à
luta dos trabalhadores
noutros países? 

Lm – Esperamos que os
trabalhadores de todo o
mundo e, em especial, os
participantes na CMA
apoiem solidariamente a
nossa campanha. Esta luta
não é só nossa, já que os
tentáculos capitalistas se
movem rapidamente para se
apropriar dos Fundos
previdenciários dos
trabalhadores, e cedo ou
tarde tentarão isso em todo o
mundo, como já ocorre no
Brasil, por exemplo. 

ot – queres acrescentar
algo? 

Lm – Esta luta épica e ética
em defesa da Segurança
Social é de todos e deve ser
levada até o fim contra os
donos do capital, que, com o
nosso dinheiro, corrompem a
sociedade e conluiem-se,
para esvaziar mais os nossos
bolsos e comprar os poderes
políticos para que defendam
os seus interesses. n

chile luta contra Fundos de pensão privados
Entrevista com Luis Mesina
Modelo instaurado pela ditadura de Pinochet
ameaça deixar os trabalhadores sem pensão de aposentação

actualidade internacional >>>

Os sistemas de
segurança social
estão a ser
desmantelados em
quase todos os

países do mundo, em
processos que passam
nomeadamente pela sua
privatização. Do chile
chega-nos um exemplo que é
representativo, tanto desse
processo de
desmantelamento, como da
resistência e forte
mobilização dos
trabalhadores e das
populações contra ele.
Processo que nos permitirá
compreender melhor o que
está em jogo no sistema de
segurança social do nosso
país.
Por isso, decidimos
transcrever a entrevista que
Luis mesina – secretário-
geral da confederação
Bancária do chile e porta-
voz do movimento
“não+AFP” (1) – deu ao
jornal O Trabalho (2) e foi
publicada na sua edição de
23 de março.

(1) AFP é a sigla das Administradoras
de Fundos de Pensão, fundadas pela
ditadura chilena em 1981, depois de
Pinochet ter privatizado a Previdência
pública no país. Essa medida foi
convertida pelo capital financeiro em
“exemplo”, em vários países, para os
ataques à Previdência Pública.

(2)O Trabalho é uma publicação da
responsabilidade da Secção brasileira
da IVª Internacional (cujos militantes
fazem parte da Corrente do Partido
dos Trabalhadores, PT, com essa
mesma designação).
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será a situação na Venezuela
a descrita pela quase
totalidade dos órgãos da
comunicação social, em
Portugal e dos restantes
países? não visarão eles, tal
como antes fizeram com o
Brasil, provocar o
isolamento do governo
“nacionalista” venezuelano e
do povo desse país?
Andreu camps apresenta-
nos uma visão totalmente
diferente, no semanário
Informations ouvrières –
informações operárias, do
Partido operário
independente, de França –
edição nº 450, de 26 de Abril
de 2017.

manifestações e 
contra-manifestações 
a 19 de Abril

Quinze anos depois, o
imperialismo e os
seus agentes locais
repetem o que
fizeram em Abril de

2002, quando tentaram
organizar um golpe de Estado
contra Hugo Chávez.
Agora, a “Coordenadora
Democrática” de 2002 foi
substituída pela Mesa de
Unidade Democrática (MUD)
– embora esta esteja dividida
pelas ambições presidenciais
dos seus componentes; a
propaganda oposicionista nas
redes privadas de televisão,
difundida em 2002, é agora
substituída por mensagens nas
redes sociais.
Contudo, as forças sociais que
estão por trás delas são as
mesmas.

o que se passou a 19 de
Abril e as sequelas da
“mãe de todas as
manifestações”

A manifestação convocada a
19 Abril (1), foi concebida,
segundo a oposição –
designada como

Administração dos EUA –
inclusive os grandes órgãos da
Comunicação social europeia
desenvolvem, abertamente,
uma campanha sistemática
contra Maduro.
Eles acusam o Governo
venezuelano de reprimir as
manifestações. Por exemplo, a
19 de Abril houve três mortos.
Todos os Meios de
Comunicação acusaram o
Governo. Contudo, as famílias
de dois deles declararam que
não se tratava de manifestantes
e o terceiro é um oficial da
Polícia. Apesar desta
campanha, eles não
conseguem esconder que as
manifestações dos
oposicionistas são conduzidas
por grupos de amotinadores
extremamente determinados.
O Secretário-geral da OEA,
Almagro, declarou mesmo que
proporá a realização de um
bloqueio financeiro e
económico contra a Venezuela.

A questão de fundo

O Presidente da Bolívia, Evo
Morales, declarou que aquilo
que está em jogo na Venezuela
é, antes de tudo, o petróleo. Os
grandes potentados
imperialistas tentam que o
petróleo seja privatizado, uma
vez que actualmente existe
apenas a PDVSA (empresa
nacionalizada que explora os
recursos petrolíferos e os
comercializa, inclusive nos
EUA).
O carácter nacional desta
empresa foi reafirmado e
reforçado na Constituição

implementada por Hugo
Chávez, em 1999. Trata-se de
um “bolo” enorme, pois a
Venezuela possui as maiores
reservas estimadas de
petróleo, a nível mundial.
Por coincidência ou não de
calendário, a 20 de Abril o
Governo decidiu nacionalizar,
sem indiminisação, os activos
da General Motors. A
Federação dos Patrões da
Indústria (venezuelana),
declarou que o Governo
expropriou pelo menos 400
empresas – nomeadamente as
filiais das grandes
multinacionais (Coca-Cola,
Heinz, etc.) – acusadas de ter
parado a produção,
organizando assim a penúria; e
acrescentou que o Governo,
em simultâneo, faz um apelo
para que os trabalhadores
ocupem as empresas.
Entretanto, as manifestações e
contra-manifestações têm
prosseguido na Venezuela.    n

Andreu Camps

(1) Na Venezuela, 19 de Abril é uma
data simbólica: é o aniversário do
início da Revolução de 19 de Abril
1810, que só terminou com a
independência do país.

(2) Organização dos Estados
Americanos.

A posição 
das autoridades

portuguesas

O Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Santos Silva,
garantiu que o Governo tem
um “plano de contingência”
para acolher os cerca de 500
mil emigrantes portugueses
que lá existem – colaborando,
à sua maneira, na campanha
internacional contra o governo
da Venezuela.
Pelo seu lado, o Presidente da
República, Marcelo Rebelo de
Sousa, tentou esconder a
realidade existente naquele
país, ao dizer que “O bom
senso impede-me de me
pronunciar”!

O que se está a passar na Venezuela?

“democrática” pelos órgãos da
Comunicação social –, como
uma última ofensiva para
acabar com o governo de
Maduro.
Um dos dirigentes da
oposição, Henrique Capriles,
lançou um apelo às Forças
Armadas para se levantarem
contra o Governo e
desobedecerem ao Comando
militar, que tinha acabado de
reafirmar o seu apoio a
Maduro e à sua legalidade:
Ao mesmo tempo, o Governo
– com o apoio do Partido que
faz parte do “Polo patriótico”
e da Central maioritária CSTB
(Confederação Sindical dos
Trabalhadores Bolivarianos) –
apelou a uma contra-ofensiva
que ocupou a parte central de
Caracas, ao longo de toda a
Avenida Bolivar, impedindo
os oposicionistas de chegarem
ao Palácio presidencial.
Num discurso dirigido aos
manifestantes, Nicolas
Maduro anunciou que eles (às
centenas de milhar) tinham
feito abortar a operação da
oposição, qualificando-a como
uma tentativa de golpe de
Estado. Anunciou, também,
que estava disposto a retomar
o diálogo com todos os
oposicionistas orientados para
uma saída política, inclusive
através da organização de
novas eleições. 

trump e a oeA (2)
pronunciam-se a favor
do derrube de maduro

Todos os porta-vozes que
propagandeiam as posições da

Manifestação “chavista”, a 19 de Abril.
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cedendo às exigências do
Fmi e dos outros credores
da grécia, o governo de
tsipras concluiu um «acordo
de princípio» com o
eurogrupo para a aplicação
de novas medidas de
austeridade atingido os mais
pobres.

“Fazei pagar os pobres,
eles são mais
numerosos». É esta a
divisa assumida pelo
governo de Tsipras, às

ordens dos credores da Grécia
– que são o Banco Central
Europeu, o Mecanismo
Europeu de Estabilidade, a
Comissão Europeia e o Fundo
Monetário Internacional. Após
o ano de 2017 se ter iniciado
com abaixamento dos salários
e das pensões de aposentação
– assim como novas subidas
de produtos básicos (tais como
os combustíveis, o telefone, a
televisão, o tabaco, o café e a
cerveja – o Primeiro-ministro
grego, Alexis Tsipras, e o seu
ministro das Finanças, Euclide
Tsakalotos, estabeleceram no
passado dia 7 de Abril, na
reunião do Eurogrupo
realizada em Malta, um
«acordo de princípio» com
novas medidas de austeridade
que devem entrar em vigor a
partir de 2019 e 2020.
Para o Governo grego, este
acordo corresponde a uma
urgência: em Abril, ele deve
reembolsar 1300 milhões de
euros (M€) ao BCE e 4000
M€ em Julho. Desde há longos
meses que a Grécia e os seus
credores tentam pôr-se de
acordo sobre novas medidas a
tomar pelo Governo, em troca
do desbloquear de uma tranche
da «ajuda financeira» de 86
mil M€, prometida pelos
credores em Agosto de 2015.

Baixa das pensões e
impostos sobre os

rendimentos superiores
a 500€

O acordo de princípio
estabelecido a 7 de Abril prevê
que os cortes das despesas do
Orçamento do Estado atinjam
2% do PIB, repartidos deste
modo. 1% deverá ser «ganho»
cortando mais uma vez nas
pensões de aposentação.
Tratar-se-á da 14ª reforma
desde 2010, ano do primeiro
Memorando. A baixa das
pensões será da ordem de
15%, em média. O outro 1%
será encontrado com novas
receitas fiscais, que atingirão
os mais pobres. O limiar de
exoneração do imposto sobre o
rendimento (IRS) baixará de
8600€ para 6000€ por ano.
Isto quer dizer que um
trabalhador ou um aposentado
que receba mais de 500€ por
mês deverá pagar impostos,
além das numerosas taxas
surgidas ao longo dos
programas de austeridade e da
subida do IVA (que
actualmente é 24%)!
Havia ainda outras medidas
exigidas pelos credores e, em
particular, pelo FMI – que
continua a tergiversar sobre a
sua participação ou não no
«plano de ajuda» de 2015. O
FMI, que debateu a questão da
dívida grega aquando da sua
reunião da Primavera –
realizada em Washington,
entre 20 e 22 de Abril – tinha
entretanto pedido que os
credores europeus
aligeirassem a dívida grega ou,
então, que fossem tomadas
novas medidas de austeridade
como garantes do reembolso
dos seus futuros
empréstimos… Ele foi ouvido.
O FMI pedia, igualmente,
reformas do mercado do
trabalho, facilitando em
particular os despedimentos
colectivos, que passariam a ser
possíveis para 10% dos
efectivos mensais de uma

empresa, e não de 5% como
está actualmente estipulado.

novos sacrifícios
programados

O acordo de princípio
estabelecido em Malta parece
responder ao conjunto destas
exigências, mesmo se «tudo
continua ainda por
concretizar» – como o revela o
jornal francês Le Monde, no
seu site na Internet – e que
«novos sacrifícios estão
perspectivados». Ele
acrescenta: «Aliás, o ministro
das Finanças, Euclide
Tsakalotos, declarou à saída
da reunião do Eurogrupo que
havia, neste acordo, “coisas
que irão desagradar aos
[Gregos]”.»

«Coisas» e novos sacrifícios
que arriscam certamente
desagradar e, sobretudo, de ser
recusadas por um povo já
exangue, submetido desde há
oito anos a curas de
austeridade e a reformas
fiscais incessantes. Um povo
que conseguiu sobreviver em
plena recessão, alimentada
pelo reembolso de uma dívida-
pretexto – que só serviu para o
asfixiar – com trabalhadores
confrontados a uma taxa de
desemprego de 23% (a mais
alta da Europa, segundo os
dados do Eurostat de Fevereiro
de 2017) e com agricultores
que se revoltam perante novas
subidas de taxas que
actualmente já são impossíveis
de pagar…                              n

grécia: A espiral infernal

espanha: Rajoy
encostado às cordas

Não se passa um dia
sem que haja um
novo escândalo de
corrupção no Partido
Popular (PP) – um

partido que constitui a
representação do aparelho de
Estado, herdado do
franquismo. Todos os
projectos de Lei que tinham
sido anunciados depois da
formação do Governo, em
Outubro de 2016, ficaram
paralisados por falta de
maioria parlamentar.
A 27 de Abril, Pedro Sanchez
(ex-Secretário-geral do PSOE,
em plena batalha interna para
recuperar o seu posto), exigiu
a demissão de Rajoy.
A seguir, o Secretário-geral de

Podemos, Pablo Iglesias,
anunciou uma moção de
censura ao Governo (um
“golpe de Estado” interno,
pois nem sequer os seus
próprios deputados tinham
sido informados).
É nestas condições que
Christine Lagarde, Directora
do FMI, voltou a exigir ao
Governo novas contra-
reformas. Ela parece ignorar
que o Governo está à beira do
abismo.
Entretanto, as Confederações
sindicais – UGT e CCOO –
manifestaram-se juntas, em
todas as cidades do país, no 1º
de Maio, para exigir a
revogação das reformas do
Código do Trabalho e a
abertura de negociações com
o Patronato sobre aumentos
salariais, exigindo também
que sejam estabelecidas
responsabilidades políticas
claras pelo marasmo de
corrupção em que o país está
mergulhado.
Prepara-se o choque.             n

«

actualidade internacional >>>
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Vamos de novo
abordar a
experiência da
Revolução Russa,
do ponto de vista

dos interesses da classe
trabalhadora hoje, quer
dizer, procurando nela os
ensinamentos para o nosso
combate actual. Desta
perspectiva, uma pergunta
certamente pertinente é a
do título deste artigo: por
que triunfou a insurreição
que levou à tomada do
poder pela classe operária,
estabelecendo
efectivamente o primeiro
estado operário da
História (exceptuando a
limitada experiência da
comuna de Paris, em
1871)?

Como explicou
acertadamente Trotski – na
sua Conferência “Em defesa
da revolução russa”,
pronunciada em 1932, em
Copenhaga – há uma série de
factores que confluem para
que, nas palavras de Lenine,
a cadeia imperialista se
rompa pelo seu elo mais
fraco. Quer dizer, para que a
revolução triunfe na
sociedade atrasada que era a
Rússia. Em primeiro lugar,
há três questões que, em si
mesmas, têm um carácter

revolucionário: a devastação
provocada pela guerra, a
penúria resultante da
concentração da propriedade
da terra e o conflito
decorrente da existência de
nacionalidades oprimidas.
Em segundo lugar, a
incapacidade de afrontar essa
situação por parte das velhas
classes dominantes (como é
o caso, em particular, do
decadente Czarismo), assim
como a incapacidade da
burguesia (cuja debilidade
política é evidenciada em
particular por apostar tudo
na Duma) em ocupar o seu
lugar. Em terceiro lugar e
como factor positivo, o peso
social do proletariado –
apesar do seu limitado peso
numérico – e a sua
experiência da revolução de
1905 (“ensaio geral”,
segundo Lenine), adquirida
especialmente nos órgãos
inteiramente democráticos
que são os sovietes; e,
presidindo a tudo isto, a
organização política da
classe operária, sem
qualquer compromisso com
as classes dominantes e as
suas instituições, que era o
Partido Bolchevique.

Num artigo prévio (ver MS
127) explicámos a
necessidade da revolução,
não só como única via para
pôr fim à sangria da guerra,
mas também para acabar
com o bloqueio ao
desenvolvimento das forças
produtivas imposto pela
exigência da rentabilidade do
capital. Contudo, esta
necessidade não era uma
garantia da sua realização.
Era ainda necessário um
impulso político que, na
Rússia, só começará a ter
lugar no Partido Bolchevique
depois da formulação das

Teses de Abril de Lenine,
que mostravam de forma
clara o caminho para a
insurreição.

Como avaliar tudo isto
passado um século? Desde
logo, as analogias não
podem, nem poderiam, ser
completas. Contudo, há
elementos que permitem
possibilidades de
comparação, para além das
particularidades de cada
caso. Em primeiro lugar, o
aprofundar da destruição
económica e da regressão
social – decorrentes da crise
e das guerras – e, presidindo
a tudo, a desvalorização da
força de trabalho. E, em
segundo lugar, a grave crise
política existente em todo o
lado, reveladora da
incapacidade de resolver os
problemas, pelo menos de
uma forma relativamente
ordenada: desde a potência
imperialista dominante (os
EUA), abalada pelos zig-
zags do seu novo Presidente,
reveladores da ausência de
um projecto coeso e
coerente; até à UE – cada
vez menos união e menos
europeia – cuja implosão é
encarada como uma hipótese
perfeitamente plausível,
muito mais do que o era há
apenas dez anos. Passando
pelo resto do mundo, com
especial ênfase na Palestina
e em todo o Médio-Oriente,
na América Latina, no
Magrebe, etc. (…)

Todavia, entre as diferenças
há uma muito substancial: a
inexistência do Partido
operário independente que
possa, de facto, articular com
êxito a luta da classe
trabalhadora pelas suas
aspirações. Para o construir
não há atalhos: é necessária
uma actividade política

consciente, que agrupe
sectores cada vez mais
amplos da classe
trabalhadora, sobre a base da
defesa incondicional das suas
reivindicações.

Uma política de Frente Única
Operária (FUO) como a que
foi seguida pelo Partido
Bolchevique, inclusive contra
a tentativa de golpe militar de
Kornilov (em Setembro de
1917), combatendo-o sem pôr
a tónica – nesse momento –
na denúncia de Kerenski, que
o havia ilegalizado,
perseguido, etc. Ou, com a
palavra de ordem de “todo o
poder aos Sovietes” –
defendida desde a chegada de
Lenine e a formulação das
Teses de Abril – sem ter neles
a maioria, para levar os
partidos operários contrários
à tomada do poder (o
Menchevique e o Socialista
Revolucionário, de direita) a
constituir-se como Governo
e, assim, romper com o
Governo Provisório
continuador da Duma
outorgada pelo Czar e
partidário de que a Rússia
continuasse na guerra
imperialista. Ou a adopção da
política de partilha da terra
dos latifúndios pelos
camponeses – que era a
posição dos Socialistas
Revolucionários de esquerda
– para os ganhar à FUO 
(e Camponesa), e assim
impulsionar a revolução.

Hoje, a necessidade da FUO
revela-se em todos os
âmbitos: na defesa da Saúde
e do Ensino públicos, na luta
contra a repressão aos
sindicalistas, no combate contra
os despedimentos,… n

Xabier Arrizabalo

1917-2017: Por que triunfou a revolução russa?
Ensinamentos para a classe trabalhadora hoje

Por Xabier Arrizabalo,
professor de Economia na Universidade
Complutense de Madrid



França: Dezasseis milhões… E agora? 

Perante a ameaça de Le
Pen ser eleita,
“ambientalistas”,
“esquerdistas”, o PCF
e o PSF, os

“republicanos”, todos em
uníssono apelaram ao voto em
Macron, em nome do mal
menor.

o crescimento a extrema-
direita alimenta-se da
revolta das classes médias
As causas desse desconten-
tamento e revolta são: as
políticas de “ajustamento”; os
cortes nos salários e nas
pensões; a asfixia financeira
dos serviços públicos; o
desemprego massivo e a
precariedade dos vínculos
laborais; é a decomposição do
sistema político; é o lodaçal
dos escândalos e da corrupção
em que classe política
dirigente da Vª República está
mergulhada. Eis a razão do
descontentamento das classes
médias, da revolta dos
trabalhadores e da cólera dos
jovens a quem querem roubar
o futuro.
A forma de enfraquecer Le
Pen é atacar os factores que
alimentam a extrema-direita,
em vez de potenciar as suas
causas.

Pode macron travar a
ascensão da Fn?
O Programa de Macron, o que
ele preconiza, para os
próximos 5 anos, é: reduzir a
despesa pública em 60 mil
M€; despedir 120 mil
funcionários públicos;
desmantelar os serviços
públicos; liberalizar os
despedimentos e
desregulamentar as relações de
trabalho (“uberização”).
Macron e as políticas que
preconiza, ao alimentarem e
fomentarem a progressão da
Frente Nacional, não pode
travar a extrema-direita.

uma raposa não pode
defender as galinhas de um
lobo!
No frente-a-frente de 1/5/2017
na RTP3, com Ângelo Correia
(PSD), Bernardino Soares (ex-
presidente do Grupo
Parlamentar do PCP)
reconheceu que “foi a política
que a social-democracia (os
socialistas) e os
conservadores fizeram, em
França, nestes últimos anos e
que abriu caminho à Frente
Nacional”, acrescentando que
“o Sr. Macron tem a mesma
política do que tem o actual
presidente de França

[Hollande], mas ainda mais
agravada (…). Esta política é
que ajudou a extrema-
direita”.
Mas, ao invés do expectável,
tirou a conclusão oposta,
assumindo como válida a
posição do PCF: “O PCF já
disse que é preciso votar no
único candidato que,
infelizmente, restou para
derrotar Marine Le Pen.”
Apelar ao voto em Macron,
pretendendo que ele seja o
escudo protector contra Le
Pen, é como pretender que
uma raposa defenda as
galinhas de um lobo!

trabalhadores, contra o
fascismo.
Quem está em medida de
defender a democracia e as
liberdades democráticas – a
liberdade de expressão, o
direito de reunião e de
associação – contra o
fascismo, são os trabalhadores,
organizados nas suas
organizações de classe
(sindicatos). A classe
trabalhadora é a única cujos
interesses (a defesa e a
melhoria das suas condições
de vida e de existência) se
confundem e são
indissociáveis da defesa das
liberdades democráticas. 
Os aliados dos trabalhadores,
contra o fascismo, são os
camponeses e as populações
pobres, são os explorados e
oprimidos.
Não havendo um candidato
representante dos
trabalhadores na segunda
volta, a posição que deveria ter
sido defendida pelos militantes
operários, pelos sindicalistas e
pelos defensores das
liberdades democráticas era:

“nem macron, nem 
Le Pen”! “nem capital
financeiro, nem fascismo”! n

Pedro Nunes

das organizações sindicais
de classe.
Informations ouvrières
(Informações Operárias),
tribuna livre da luta de classes
e semanário do Partido
Operário Independente (POI),
abriu as suas colunas à
preparação da Conferência de
25 de Março de 2017, que
submeteu à discussão dos
militantes de todas as
tendências a proposta de
constituição de um Comité
nacional de defesa das
conquistas de 1936 e 1945.
Fiel à sua orientação de livre
debate, Informations ouvrières

E Macron queria, de
imediato, aproveitar-se da
sua eleição para acabar o
trabalho iniciado por El
Khomri e dar um novo golpe
crucial no Código do
Trabalho, recorrendo aos
decretos presidenciais.
(…) Desde há meses que a
classe operária, com as suas
organizações, resiste às
contra-reformas do
Governo, manifestando a
sua vontade de nada largar.
Haverá, é inevitável,
confronto. Ele exigirá, mais
do que nunca, que seja
preservada a independência

convidou a participarem nesta
discussão todos quantos
consideram necessário debater
sobre os meios a implementar
para ajudar os trabalhadores,
a juventude e o resto da
população a resistir, a defender
os seus direitos, a organizar-se
e reagrupar-se para abrir uma
saída de acordo com os seus
interesses.
É por isso que vos fazemos um
apelo a participarem nas
reuniões e assembleias abertas
do POI. A gravidade da
situação e o que está em jogo,
a nível da História, exigem que
a discussão prossiga.»           n
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Quem pode barrar o caminho à Frente Nacional?

Depois de justificar a
rejeição gigantesca
que houve na 
2ª volta das
Presidenciais 

(16 milhões de abstenções,
votos brancos e nulos, um
verdadeiro sismo que atingiu
o país) – rejeição que não
pode ser mascarada pelo
aparente alívio do patronato
e dos grandes deste mundo,
Juncker, Merkel, Renzi,
Trump,… – a Declaração, de
8/5/2017, do Secretariado
nacional do Partido Operário
Independente (POI), de
França, afirma:

quem pode barrar o
caminho à Frente nacional?
Os grandes grupos
económicos e o capital
financeiro, que sempre
coabitaram e colaboraram
com as ditaduras e o fascismo,
nunca podem ser aliados dos


