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Preservação da TAP e dos outros
transportes públicos como
empresas públicas!

O povo português não pode
esperar pelas eleições legislativas!

Não à destruição do Serviço
Nacional de Saúde!



                

T
eve lugar a 18 de
Dezembro de 2014,
na Faculdade de
Belas Artes da
Universidade de

Lisboa, uma reunião pública
para discussão da situação da
juventude na América
Latina, em particular a
situação dos jovens no
México (relativamente ao
desaparecimento dos 43
estudantes de Ayotzinapa em
Setembro, dos quais um foi
encontrado sem vida em
Dezembro).
Na reunião, foi detalhada a
relação da repressão violenta
da juventude pelos regimes
políticos e pelos aparelhos
militares perante os
crescentes processos de
resistência e de mobilização
realizados frente à pilhagem
imperialista a que estão
submetidos os países latino-

americanos.
No caso do México, a
resistência e mobilização
contra as reformas nos
sectores da Energia, da
Educação, do Trabalho e da
Segurança Social – que
reflectem o corte de direitos
da juventude e das
populações e a intensificação
da subserviência do país ao
imperialismo – são
duramente reprimidas pelo
regime político e pelo
aparelho militar,
corrompidos pelo
narcotráfico e submetidos
aos interesses dos
proprietários dos grandes
meios de produção. Um dos
resultados foi o
desaparecimento dos 43
estudantes de Ayotzinapa
que protestavam contra as
reformas na Educação.

Em solidariedade com a
mobilização dos estudantes
mexicanos e em resposta ao
Apelo que estes dirigiram às
Organizações de Jovens e de
Estudantes, a 8 de
Novembro, os estudantes
portugueses presentes na
reunião elaboraram uma
Nota de Solidariedade,
enviada ao Comité de
Impulso à Campanha
Internacional “Justiça para
Ayotzinapa” e divulgada nas
Associações de Estudantes
das suas Faculdades.
Apresentamos a seguir
extratos da Nota e a resposta
do Comité, a partir da qual
novas reuniões públicas e
iniciativas serão realizadas
em Lisboa.                          n

Esta iniciativa em Portugal
integra-se nas actividades
internacionais (moções e
delegações às embaixadas)
que já foram e/ou estão a ser
desenvolvidas em: Espanha,
Brasil, Venezuela, Inglaterra,
Turquia e EUA, de acordo
com o Boletim número 3 do
Comité, de 11 de Dezembro
de 2014.

Em resposta à Nota de
Solidariedade, o Comité de
Impulso à Campanha
Internacional “Justiça para
Ayotzinapa”, enviou a
proposta de que os estudantes
portugueses se dirijam à
Embaixada do México em
Lisboa ou ao Presidente
mexicano Enrique Peña Nieto,
para continuar a exigir do
Governo a satisfação das
reivindicações dos pais dos
estudantes desaparecidos de
Ayotzinapa.                           n

“Nós, estudantes reunidos
na Faculdade de Belas Artes
da Universidade de Lisboa,
no dia 18 de Dezembro de
2014, […] declaramos a
nossa solidariedade
incondicional com a luta e
mobilização dos estudantes e
trabalhadores mexicanos,
que reivindicam: o retorno
com vida dos restantes 42
estudantes desaparecidos
desde 26-27 de Setembro, em
Iguala – Estado de
Guerrero; a condenação dos
responsáveis por
cumplicidade, acção ou
omissão, face aos factos
ocorridos nessas datas; a
revogação das reformas na
educação, no trabalho, na
energia (etc.), que violam os
direitos do povo mexicano e
a soberania do país; o fim
da criminalização dos

protestos sociais; etc. […]
É a unidade dos
trabalhadores e dos jovens
com as suas organizações,
tal como foi adoptado no
Encontro Nacional das
Resistências, realizado no
México a 20 de Novembro de
2014, que pode construir
saídas positivas para o
processo em curso. O
combate travado pelo povo
mexicano é o combate de
todos os povos pelos seus
direitos, contra o
imperialismo e contra os
regimes que o sustentam.

Solidariedade incondicional
com a sua luta:

- Pelo retorno com vida dos

42 estudantes

desaparecidos!

- Pela punição dos

responsáveis!”              n

extratos da Nota de Solidariedade

resposta do comité

iniciativas
noutros países

As cantinas do Instituto
Superior Técnico (IST),
do Instituto Superior de
Economia e Gestão (ISEG) e
da Faculdade de Ciências
(FC) da UL iniciaram 2015
com as portas fechadas,
devido a reformulações na
gestão dos espaços. As três
cantinas eram exploradas pela
mesma empresa privada – a
Solnave.
O refeitório do IST passou
para a tutela dos Serviços de
Acção Social da UL e abriu as
suas portas em 12 de Janeiro.
No ISEG, o funcionamento da
cantina será retomado a 19 de

Fevereiro sob concessão da
ITAU (empresa privada). A
cantina da FC está encerrada
para obras e não tem data de
abertura prevista. Os
estudantes e os 40
trabalhadores das cantinas não
foram previamente
informados da situação e estes
últimos permanecem com
futuro incerto – sem garantia
de retorno aos postos de
trabalho.
Em relação a esta situação, há
um empurrar de
responsabilidades entre a UL
e a empresa que explorava as
cantinas.                                n

três cantinas fechadas na
universidade de Lisboa (uL)

Solidariedade dos estudantes portugueses
com os estudantes mexicanos
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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
Trabalhadorese dos Povos.

S
abemos que o nosso
país tem todos os
requisitos para poder
desenvolver-se, com a
participação de todos

os que nele vivem, no
quadro das liberdades
democráticas e do trabalho
com direitos.
Não se trata apenas de uma
aspiração. Este
desenvolvimento começou a
ter lugar com a Revolução
do 25 de Abril. Nessa altura,
a classe trabalhadora
organizada – com o conjunto
de todos os sectores da
população – não se limitou a
reivindicar uma Segurança
Social pública e universal,
uma Escola Pública ou um
Serviço Nacional de Saúde
para todos. O seu movimento
prático provou que isto era
possível, lançando as bases
de um desenvolvimento
económico alicerçado na
nacionalização e controlo
pelo Estado dos sectores
estratégicos da economia.

A política da União Europeia
– e, sobretudo, a partir do
Tratado de Maastricht –
jamais parou de torpedear o
caminho que a sociedade
portuguesa levava. Nos
últimos três anos, a
conjuntura política nacional
(com um governo do PSD e
do CDS, e um Presidente
posto lá por estes mesmos
partidos), em estreita ligação
com o FMI e a União
Europeia, acelerou

vertiginosamente o processo
de destruição do nosso país.

Não ficamos surpreendidos
que estas forças políticas
assim intervenham. Tal como
não ficamos surpreendidos
de elas terem ido integrar-se
no conjunto de chefes de
Estado e de Governo que
tentou cavalgar a
manifestação de 1,5 milhões
de franceses, no passado dia
11 de Janeiro, em Paris.
Foram lá chorar “lágrimas de
crocodilo”, enquanto em
Portugal atiravam para o
desemprego 700
trabalhadores da Segurança
Social, decretavam a
privatização da TAP e
participavam no desfazer
criminoso da Portugal
Telecom.

As atitudes destes “senhores
da guerra” não têm que
surpreender os trabalhadores.

O que surpreende muitos
trabalhadores e deixa
frustrados muitos militantes
é que aqueles que estão à
frente das suas organizações
de classe ou de partidos
políticos que se reivindicam
da defesa do socialismo não
intervenham neste processo
com uma orientação que leve
ao levantamento da
mobilização nacional que
ponha fim a este processo de
destruição de todas as nações
da Europa e dos seus povos.

Concretamente, no nosso país,
não foram nem uma nem duas
as oportunidades para acabar
com esta situação:
manifestação do 15 de
Setembro de 2012, demissão
de ministros em Junho/Julho
de 2013 (depois da greve de
três semanas dos professores e
da subsequente jornada de
greve geral), levantamento de
toda a população de Viana do

Castelo – com as Centrais
sindicais e com a Autarquia
para defender os seus
Estaleiros navais (em
Novembro de 2013) –, greve
unida dos médicos com as
Centrais sindicais à cabeça
(em Julho de 2014), e agora a
TAP!

Ninguém pode dizer que a
resistência diária e a
mobilização para acabar com
os ataques deste Governo
não têm existido. Tal como
ninguém poderá dizer que
não existe mobilização dos
trabalhadores dos restantes
países da Europa, para pôr
fim à política da União
Europeia e impedir a guerra
que todos os governos estão
a desenvolver e/ou apoiar.

Como sair desta situação? É
a questão que tem levado
militantes e quadros do
movimento sindical a
encontrar-se, muitas vezes
com carácter informal, para
discutir a maneira de realizar
uma intervenção que leve à
mudança de linha política
das organizações de que
fazem parte.

Uma mudança assente na
defesa incondicional da sua
independência e da
realização da frente única de
classe para não deixar
destruir mais direitos dos
trabalhadores e das
populações.

Entretanto, os partidos
institucionais que se
pronunciam contra a política
deste Governo dizem-nos
que, ao votar neles nas
próximas eleições
legislativas, a situação
passará a ser diferente… 
Os trabalhadores e o povo
podem esperar?                  n

Carmelinda Pereira

À espera das legislativas?
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A
Lei de Bases do
Sistema Educativo,
no ponto 5 do Artigo
2º (princípios gerais),
explicita: “A

educação promove o
desenvolvimento do espírito
democrático (…) formando
cidadãos capazes de julgarem
com espirito crítico e criativo
o meio social em que se
integram e de se empenharem
na sua transformação
progressiva.”
A Escola deve ser, pois, um
exemplo de vivência
democrática, quer através das
formas de organização, de
profissionalismo, liberdade e
responsabilidade das suas
equipas pedagógicas e
educativas, quer através dos
conteúdos curriculares,
visando uma formação
integral dos alunos.

No entanto, aquilo a que
assistimos é à transformação
de uma Escola republicana
(para todos) e laica
(independente das mais
variadas convicções, desde as
religiosas às económicas)
numa Escola para os ricos e
outra para os pobres.
Foi gravíssimo o golpe dado
na gestão democrática das
escolas pela antiga ministra da
Educação, pois permitiu ao
actual Governo aplicar golpes
qualitativamente superiores na
vida das escolas. Com a nova
orgânica das escolas nada
pode ser questionado, nem do
ponto de vista pedagógico
nem científico. Um exemplo
disso é a prova de exame,
aplicada em finais de Maio, a
crianças com 9 anos de idade,
nas disciplinas de Português e
de Matemática, uma aberração
em termos de formação de
alunos.

Embora os professores
discordem de medidas como
esta, é-lhes negada a
possibilidade de uma
intervenção democrática nas
escolas. Sobrecarregados de
tarefas e sem meios para
intervir nos Conselhos
Pedagógicos... Em vez disso
reina a frustração, a
intimidação e um enorme
desgaste profissional com
graves repercussões a nível
psicológico e familiar.

Onde fica o gosto e a
realização pessoal, base da
vida de um professor (porque
ensinar é um saber e uma
arte)?

como parar com este
processo? como educar
para a liberdade e para a
democracia, se os
professores não são livres de
ensinar e intervir na vida
das escolas?

é preciso tocar a rebate!
está em marcha o assalto à
escola Pública, em todos os
seus domínios!

Será que, perante uma
ofensiva que visa não deixar
pedra sobre pedra da escola
Pública – do desemprego e
condições de trabalho dos
docentes à destruição do
currículo, à pressão brutal
sobre as crianças, sujeitas a
metas curriculares e a
exames – tudo para
preparar ataques ainda
maiores, não é mais do que
urgente organizar uma
resposta conjunta de todos
os professores e educadores?

Em quatro anos, o governo
PSD/CDS reduziu o

Orçamento para a Educação
para cerca de 3% do PIB,
quase metade do que já
atingiu.

Segundo declaração do
Secretário-Geral da
FENPROF, foram retirados ao
Sistema Nacional de Ensino
mais de 20 mil docentes.

O argumento do Governo é que
esta redução era necessária, pois
baixou o número de alunos.
Mas o decréscimo da população
escolar corresponde a 6%,
enquanto o corte em professores
corresponde a 20%.

E o corte continua. Ao
Orçamento do Estado a ser
aplicado em 2015 nos

Ensinos básico e secundário

é retirada mais uma fatia de

700 milhões de euros.

o que fazer para impedir a

concretização deste corte,

cujas consequências serão

menos professores, menos

educadores, menos

psicólogos e menos técnicos

operacionais (auxiliares de

acção educativa) a

trabalhar nas escolas e, em

contrapartida, mais

trabalhadores no

desemprego? n

Carmelinda Pereira
e Isabel Guerreiro

O
s processos de
resistência e de
mobilização têm
entravado o
processo de

municipalização do Ensino,
o qual – de acordo com o
calendário do Governo – já
devia ter sido assinado por
cerca de duas dezenas de
municípios. 
Nesta resistência podemos
mencionar a entrega pela
FENPROF, na Assembleia
da República, de um abaixo-
assinado com 20 mil
assinaturas, bem como
moções aprovadas em
algumas assembleias
municipais, rejeitando a
municipalização ou exigindo
uma discussão clara sobre
todo o processo. 
A Associação Nacional de
Municípios votou também
contra o documento de
contratualização de novas

competências – leia-se a
“municipalização de funções
sociais do Estado” – entre as
quais as que se referem à
Escola.
Mas o Governo apresentou
agora uma nova proposta de
contratualização, cujo
conteúdo – segundo a
FENPROF – é tão ou mais
grave que o da anterior pois
entrega às autarquias o poder
para levarem a cabo a odiosa
tarefa de desmantelamento
da Escola Pública (com
incentivos à poupança e
prémios de boa gestão) e de
intromissão abusiva no
currículo nacional.
Assim esta Federação
sindical apela para que “os
professores, os pais e os
directores de escola recusem
esta reforma do Estado, que
mais não visa que reduzir ao
mínimo as funções sociais do
Estado”.  n

Fazer recuar o processo de destruição
da Lei de Bases do Sistema Educativo

Impedir a municipalização do Ensino
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o “plano de acção” da
cgtP

Numa Resolução com o
título “Prosseguir a luta
pela ruptura com a política
de direita! Afirmar os
valores de Abril no futuro de
Portugal!”, adoptada no
Plenário nacional de
sindicatos da CGTP –
realizado a 8 de Janeiro – é
feito um diagnóstico da
situação catastrófica em que
se encontra o nosso país e
dos ataques que o Governo
já tem em carteira.

Essa Resolução afirma,
nomeadamente: “Foi a
política de direita que nos
conduziu a uma prolongada
situação de estagnação e
retrocesso económico e
levou à destruição de uma
parte significativa do tecido
produtivo e de serviços do
país, fazendo regredir de
forma acentuada o PIB
nacional, atirando o
investimento para níveis
baixíssimos e provocando a
falência de milhares de
micro, pequenas e médias
empresas. Foi ainda a
política de direita que fez
crescer desmesuradamente a
dívida pública e privada e

está a tornar Portugal num
país cada vez mais
dependente economicamente
do exterior e mais
fragilizado na sua
soberania.

O criminoso programa de
privatizações de empresas
das áreas financeira, da
indústria e dos serviços, com
os resultados desastrosos
que se conhecem para o
desenvolvimento do País
e/ou entrega ao estrangeiro
de empresas, como os CTT e
a PT, é elucidativo das
consequências da política de
direita. Esta ofensiva assume
agora maior relevo no sector
dos transportes, com a
tentativa de privatização da
TAP e da CP-Carga, assim
como da subconcessão da
gestão à iniciativa privada
do Metro, Carris, STCP e
Transtejo.”

Mais adiante, refere a
“destruição de mais de 230
mil empregos nos últimos
quatro anos”, indicando que
“as desigualdades
decorrentes da transferência
dos rendimentos do trabalho
para o capital são, também,
cada vez maiores,
verificando-se que desde
2011 os trabalhadores dos

sectores público e privado já
foram espoliados em mais de
17 mil milhões de euros.
Acresce que, ao contrário do
que foi propagandeado, o
Governo não só mantém em
2015 o roubo dos salários e
pensões na Administração
Pública como pretende
tornar definitivos os cortes
nos subsídios, no
congelamento das carreiras,
no subsídio de refeição e no
pagamento do trabalho
extraordinário.”

E, para completar o quadro
negro, diz que tem havido
um “aumento da população
em risco de pobreza ou
exclusão social, que já
atinge 27,4% da população
total, ou seja, cerca de 2,8
milhões de pessoas.”

Perante este
cenário, o que foi
aprovado no Plenário de
sindicatos da cgtP?

O Plenário limitou-se a
aprovar um conjunto de
acções vagas – no
seguimento de Resoluções
anteriores – que ela própria
sintetiza assim: “(…)
prosseguir e alargar a luta
reivindicativa nos locais de
trabalho, assim como
intensificar a luta de massas,
de forma a combater a
crescente desvalorização do
trabalho e dos
trabalhadores, o que exige
parar com o processo de
agravamento da exploração
e empobrecimento, da
liquidação dos direitos
sociais e da subversão da
Constituição da República e
do próprio regime
democrático.”

Para além de uma única
iniciativa concreta – uma
Marcha nacional da
Juventude, culminando numa
Manifestação em Lisboa, a
28 de Março (Dia nacional
da Juventude) – a Resolução
exorta os trabalhadores a que
“intensifiquem a luta por

uma política alternativa, de
esquerda e soberana” (sem
explicar como!) e finaliza
com a perspectiva de ser
alterada a “correlação de
forças na Assembleia da
República”, aquando das
próximas eleições
legislativas. E até lá?

Os ataques que estão a ser
feitos trabalhadores e aos
direitos e garantias sociais
não necessitam de uma
resposta imediata,
qualitativamente superior às
“iniciativas do costume”?

Por exemplo, tendo o
Plenário sido realizado em
vésperas da apresentação
pelo Governo do Caderno de
encargos para a privatização
da TAP – e depois de ter sido
imposta uma requisição civil
aos trabalhadores da empresa
– como se compreende que,
numa Resolução de três
páginas, não haja uma única
referência concreta a este
processo de privatização e ao
modo de o impedir? De
facto, não basta à CGTP
tomar uma posição formal
contra a privatização da TAP,
como também o fez a UGT.

Assim, a Direcção da CGTP,
juntando-se à Direcção da
UGT – que, perante esta
situação catastrófica, aposta
tudo no “diálogo social”,
limitando-se a dizer que “o
Governo não cumpre os seus
compromissos no âmbito da
concertação social” –
propõe-se também
“acompanhar” o processo de
aprofundamento dos ataques
aos trabalhadores e ao país.

Este não é o papel a
desempenhar por Centrais
sindicais ao serviço dos
interesses daqueles que as
puseram de pé!                   n

Joaquim Pagarete

(Membro da Comissão
Coordenadora dos Professores e

Educadores Aposentados do SPGL) 

As Centrais sindicais
vão deixar o Governo
continuar os seus
ataques?

Plenário nacional de sindicatos da CGTP, realizado a 8 de Janeiro.



                actualidade >>>

A
Segurança Social, tal
como a conhecemos
hoje, resulta da
convergência de
vários sistemas de

proteção do cidadão em
situação de necessidade, em
âmbitos diferentes,
nomeadamente:
- No âmbito assistencial,
financiado pelos impostos
pagos pelos cidadãos através
do Orçamento do Estado;
- No âmbito laboral,
financiada pelos descontos dos
trabalhadores e das respetivas
entidades patronais.

O modelo implementado em
Portugal, na esfera laboral, de
seguros sociais obrigatórios,
seguia o modelo que já se
encontrava em vigor noutros
países europeus, sendo geridos
pelas caixas sindicais de
previdência, casas do povo e
casas dos pescadores, no
âmbito da doença, invalidez,
velhice, sobrevivência,
desemprego e acidentes de
trabalho.

De meados do século XX em
diante, o Estado inicia uma
reforma progressiva das
instituições de previdência,
onde o controlo estatal é cada
vez maior, fazendo convergir
estes dois sistemas. Tal
permitiu que o Estado deixasse
de financiar o sistema
assistencial, que passou a ser
financiado pelo fundo coletivo
dos trabalhadores numa ótica
de solidariedade social.

Atualmente, a
responsabilidade da Segurança
Social é universal,
respondendo às necessidades
de todos os cidadãos,
contribuintes ou não, através
de pagamentos de subsídios
individuais, ou pensões, bem
como de financiamentos a
Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS)
que prestam serviços de apoio

social a crianças e jovens,
adultos e idosos, pessoas
carenciadas, deficientes, ou
em perigo de pobreza,
violência doméstica,
toxicodependência, etc.

São estas funções sociais que
têm sido exercidas por
entidades públicas que estão a
ser transferidas para a esfera
da economia privada, com
financiamento público. Deste
modo, o Estado
desresponsabiliza-se da
qualificação e manutenção dos
técnicos necessários ao
exercício das funções sociais,
precarizando estes
trabalhadores e reduzindo a
qualidade dos serviços
prestados a cidadãos já de si
carenciados e dependentes.

O desinvestimento feito no
apoio a crianças e jovens
necessitados, por exemplo,
pode reverter no futuro em
custos sociais e económicos

elevados no controlo da
criminalidade.

a função social do estado é
investir na dignidade do
cidadão e não na caridade

Os governos dizem que a
Segurança Social não tem
dinheiro suficiente.
Certamente que é preciso
responder a esta situação. É
um problema que radica na
realidade aberrante em que
vivemos. Quem paga
impostos em Portugal e para
onde vai esse dinheiro?

De facto, num país onde as
empresas maiores e
estratégicas foram vendidas e
uma enorme massa de gente
qualificada é obrigada a
emigrar, aplicando noutras
sociedades o retorno do
investimento que recebeu no
nosso país, como pode haver
dinheiro para garantir as
funções sociais do Estado?

é preciso um plano de
resistência e de acção
coerente perante o quadro de
desmantelamento dos serviços
prestados pela Segurança
Social, com consequências
dramáticas para quem deles
necessita e, também, para os
trabalhadores que veem os
seus postos de trabalho
extintos.

A passagem à situação de
“requalificação profissional”
traduz-se numa redução de
40% no salário durante o
primeiro ano e de 60% no
segundo ano. Depois é o
desemprego para muitos deles,
caso não tenham colocação
noutro ministério.

Todos receiam retaliações em
caso de protestos, ou de
arbitrariedades, sendo
generalizada a insegurança
face ao seu posto de trabalho
na Função Pública. Estes cerca
de setecentos funcionários
fazem parte dos doze mil a
abater nos serviços públicos,
de acordo com o Orçamento
do Estado para 2015.

Muitos fizeram greve, em
finais de Novembro passado,
convocada por todos os
sindicatos da Função Pública.
Mas depois a luta parou.

Precisamos de um plano
coerente, a elaborar pelos
trabalhadores, que ligue todas
as resistências e mobilizações.
Um plano no qual todos se
possam rever e construir o
caminho para se defenderem
eficazmente.

Está convocada uma nova
greve, para 30 de Janeiro,
apenas pelos sindicatos da
Frente Comum.                 

Eu vou participar.                n

Testemunho da Maria, uma
trabalhadora da Segurança Social

Extinção de postos de trabalho na Segurança Social!
O Governo está a privatizar a Segurança Social!
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F
oram dezenas de
milhar de
manifestantes que
atravessaram Madrid,
no sábado 10 de

Janeiro, do Hospital 
12-Outubro até à Moncloa
(palácio do presidente do
Governo), para exigir
«tratamento para todos». O
Primeiro-ministro, Mariano
Rajoy, estava ausente. Mas,
perante a força da
manifestação, teve que
declarar – algumas horas

mais tarde – que todos os
doentes teriam direito a
tratamento.
Se o Governo tivesse
permitido o tratamento de
todos os doentes desde há um
ano, teria havido menos 4 mil
óbitos. Eis o que mobilizou
em massa os doentes, as suas
famílias e amigos, bem como
os trabalhadores e os cidadãos
que não podem aceitar esta
mortandade. “Iremos ganhar
esta batalha”, gritavam eles.
Foi com base nesta exigência

que os doentes e os defensores
da Saúde Pública se uniram,
em todo o Estado espanhol.
Um cartaz em catalão –
empunhado por doentes de
Girona – dizia exactamente a
mesma coisa que os de
doentes de Madrid:
«Tratamento para todos».   
Tratava-se de uma
reivindicação clara, que
conseguiu o apoio das
Commisionnes Obreras
(CCOO), da União Geral dos
Trabalhadores (UGT), do

C
omo as pessoas são
unas, escrevo na
qualidade de
médica, de doente,
de familiar de

doentes e de alguém que
perdeu um amigo há tristes
dias, num triste e vão périplo
por vários hospitais.
Tinha 29 anos e já não viu os
30, apesar de todos os
“empreendedores” projectos
que tinha para o novo ano.

A nós, fica-nos uma
sensação amarga de uma
vida abruptamente
interrompida, de desígnios
divinos ou universais que
nos custa a aceitar com fé,
mas também nos fica a
dúvida de que algo mais
poderia ter sido feito e,
então, o desfecho não teria
sido este.

Mas como saber?

Pergunta que fica sem
resposta e isso é o que mais
custa – termos de aceitar que
há perguntas para as quais
jamais existirão respostas.

Sei que, ainda as filhoses
estavam na mesa natalícia de
seus pais, e já o João ia na
ambulância para o Hospital
de Leiria.

Sei que, no dia 1º dia do ano,
em vez de visitar a família
no seu lar, acompanhei os
pais e a melhor amiga ao
Hospital de Abrantes
(Cuidados Intensivos).

Sei que era necessário
efectuar um procedimento
que, até ao final de 2014, era
possível ser realizado no
Hospital de S. José, razão
pela qual foi transferido 
para lá.

Não vou pedir desculpa por
não usar as designações
actuais de centros
hospitalares e siglas e
acrónimos, tão pomposos
quanto ocos, quando
sentimos o sofrimento e a
incapacidade de lutar de
quem os tem que ouvir,
sendo repetidos vezes sem
conta, perante ouvidos
cansados de palavras
enigmáticas, que
perversamente lhes são

atiradas, tão duras quanto
pedras.

Indiferença e violência,
violência e indiferença, essas
são certas no percurso em
busca de melhor saúde. O
sorriso, a palavra de quem se
importa, tornam-se
raridades.

Não porque os profissionais
não dão o seu melhor, mas
porque são poucos para
tantas solicitações, porque
muitos não têm a necessária
diferenciação ou capacitação
para o respectivo
enquadramento, não têm
assegurada a supervisão de
profissionais experientes, ou
estão eles próprios em
esgotamento, no limite.

Ainda em memória do João,
soubemos que – a partir do dia
primeiro deste ano da graça de
2015 – o dito procedimento
não pode ser efectuado no
Hospital de S. José.

O João aguardou no Hospital
de S. José até ao dia 12, dia
em que foi finalmente
transferido para o Hospital

Em memória de João Pereira

Dezenas de milhar de madrilenos manifestaram-se no Palácio da Moncloa
“Hepatite C: nem mais uma morte!”

À espera da morte

Partido Socialista Operário
Espanhol (PSOE), da
Esquerda Unida (IU), do
Podemos,… Agora, é
necessário continuar
vigilante e exigir que Rajoy
aplique imediatamente o que
prometeu: tratamento para as
800 mil pessoas infectadas
com Hepatite C.
«Se não nos ouvirem,
voltaremos ainda em maior
número», gritavam os
manifestantes.                    n

Correspondente

de Santa Maria, o único em
Lisboa, onde – a nível
público pelo menos – o
poderia realizar.

Já não foi internado na
UTIC, faleceu nessas horas.

Como, porquê?

Perguntas a que a família,
tradicional, preferiu não
procurar responder com um
detalhamento post-mortem.

As crenças católicas fizeram-
nos aceitar como inevitável a
morte, a não questionar,
simplesmente aceitando 
“o que Deus traz”.

No hospital, as crenças
científico-financeiras,
também foram coincidentes.

Façamos pouco barulho, “o
silêncio é de ouro”, são
sempre os mesmos a criarem
confusão, até parece que
ficam contentes, não têm
nada melhor para fazer, eles
gostam é do caos (onde é
que já ouvi estes pseudo-
argumentos?).

Acreditemos que ainda é
possível mudar e reconstruir
algo melhor, ultrapassando
todo este lodaçal que parece
querer submergir tudo e
todos.                                  n

Margarida Serra
Médica
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A mesa que presidiu à reunião do MRMT de 10 de Janeiro, realizada nas Caldas da Rainha.

No passado dia 10 de
Janeiro, realizou-se nas
caldas da rainha um
plenário aberto do mrmt.

O
debate realizado
traduziu-se num
conjunto de
moções,
expressando as

posições comuns aos
participantes na reunião.
Damos conta aqui do
conteúdo dessas moções,
podendo a sua versão
integral ser vista na página
do FaceBook deste
Movimento: movimento pela
retirada do memorando Da troika
- mrmt

moção sobre a escola
Pública

Tendo em conta os ataques de
que tem sido alvo, nos últimos
anos, a Escola pública, laica e
republicana; e, ainda, as
gravíssimas consequências
que o processo de
municipalização poderá trazer
à mesma, contrariando e
destruindo os princípios da Lei
de Bases do Sistema
Educativo;

Os presentes:

- Manifestaram o seu repúdio
pelo processo de
municipalização da Educação
e pelo empobrecimento
gradual do Ensino, com
consequente estímulo do
Estado à sua privatização.

- Deram apoio incondicional à
resistência de professores,
comunidades educativas e
municípios, a qual levou a
que, até agora, não tenha sido
celebrado nenhum contrato de
transferência de competências
para as autarquias, no âmbito
do programa “Aproximar”.

- Exigiram o cumprimento dos
princípios da Constituição, no
que diz respeito à Lei de Bases
do Sistema Educativo,
garantia de uma Escola
pública, laica e democrática.

- Apelaram a um debate
urgente sobre o estado da
Educação em Portugal
(incidindo no currículo
nacional e transversal).

moção sobre a Saúde
Pública

Tendo em conta que a política
de Saúde (do Governo) é, na
prática, uma política de
doença, que contraria, em
absoluto, a Constituição da
República e o consagrado no
Serviço Nacional de Saúde
(SNS), com uma política de
destruição deste;

Tendo em conta que a situação
só não é mais grave devido à
dedicação dos profissionais de
Saúde (médicos, enfermeiros e
auxiliares), muitos deles
contratados por empresas de
trabalho temporário, estando
obrigados a horários de
trabalho desumanos, que
põem em causa os próprios
cuidados de Saúde;

Os presentes:

- Exigiram o cumprimento do
direito à Saúde Pública
consagrado na Constituição
(art. 64º), manifestando toda a
solidariedade com a
esmagadora maioria dos
profissionais de Saúde,
organizados e representados
nos seus Sindicatos e nas
Ordens profissionais.

- Repudiaram a grave situação,
que, em termos de Saúde e de
cumprimento do estipulado no
SNS, se vive por todo o
Portugal e, também, muito

particularmente, na área do
Centro Hospitalar Oeste Norte
(Hospital Distrital de Caldas
da Rainha e Centros de
Saúde).

- Estabeleceram a
responsabilidade do Ministério
na colocação dos profissionais
da Saúde, de acordo com os
estatutos das respectivas
carreiras.

moção contra os despejos
de casas

Tendo em conta que a
aplicação da Lei das Rendas
pode transformar-se na lei dos
despejos, em particular para os
cidadãos que pediram
empréstimos à Banca, os
presentes consideram tratar-se
de uma situação de
desumanidade e, com base no
Art. 65º da Constituição,
exigiram:

- A suspensão dos despejos,
para os inquilinos em situação
económica precária, na sua
maioria idosos, doentes e sem
recursos para recorrer a
advogados.

- Que o Estado assuma as suas
responsabilidades, através de
uma real e eficaz política de
habitação social.

- Que toda esta problemática
volte a merecer a atenção da
Assembleia da República.

moção sobre o terrorismo

Tendo em conta:

- A gravidade dos

acontecimentos de terror,

ocorridos em França, com

ataques à Liberdade, por

fanáticos extremistas;

- Que se não pode generalizar
ao Islamismo, como a
qualquer outro credo religioso,
convicção filosófica ou
política, os actos dos radicais,
tenham eles a motivação que
tiverem;

- Que estes crimes são, desde
logo, contra a Humanidade,
nos seus mais elementares
direitos à Liberdade
(compreendendo esta a livre
expressão do pensamento, a
liberdade de imprensa,
liberdade religiosa e liberdade
de organização), os presentes:

1. Manifestaram o mais vivo
repúdio pela barbárie contra
as vítimas e o ataque à
liberdade de expressão e ao
exercício pleno dessa mesma
Liberdade.

2. Exigiram o cumprimento,
em Portugal, por todos os
Poderes (Político e de
Justiça), do que a esse
respeito consigna a
Constituição, no seu
Preâmbulo e articulado –
designadamente o nº 4 do
Art. 38º que diz: 

“O Estado assegura a

liberdade e a independência

dos órgãos de comunicação

social perante o poder

político e o poder

económico, impondo o

princípio da especialidade

das empresas titulares de

órgãos de informação geral,

tratando-as e apoiando-as

de forma não

discriminatória e impedindo

a sua concentração,

designadamente através de

participações múltiplas ou

cruzadas.” n
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TAP Nada é definitivo
A história é conhecida e
conta-se em poucas linhas.

A TAP é fundada
em 1945,

por decisão do Governo da
altura, como serviço público
de transportes aéreos. Em
1953 passa a ter estatuto de
SARL (sociedade anónima
de responsabilidade
limitada), mantendo-se
como empresa de capitais
públicos. No seguimento do
25 de Abril de 1974 passa a
ter o estatuto de Empresa
Pública, a partir de 1975.

A TAP sempre foi,
portanto,

uma empresa pública. O que
o Governo hoje pretende
fazer não é, como
falsamente anuncia, uma
reprivatização mas tão só
uma privatização criminosa
delapidando um património
construído ao longo de 70
anos.

A TAP explora
rotas, a

partir de aeroportos
nacionais, para a Europa,
África e América do Sul,
sendo um dos maiores
exportadores nacionais e
permitindo ligações
estratégicas aos PALOP,
prestando serviços
inestimáveis aos emigrantes
portugueses no estrangeiro e
aos emigrantes estrangeiros
em Portugal, bem como a
exploração das rotas
internas, com particular
destaque para as das ilhas
atlânticas.

Em 2012, o governo de
Passos Coelho fez uma
primeira tentativa de lançar
o processo de privatização
da companhia aérea. Na
altura, a tentativa borregou
devido – segundo o Governo
– ao único candidato à
privatização “não
apresentar garantias

suficientes” e ser preferível
aguardar por “melhores
situações de mercado” –
mas seguramente a
resistência dos
trabalhadores, então
manifestada, não terá sido
estranha ao desenrolar dos
acontecimentos.
No final de 2014, o Governo
decidiu lançar de novo o
processo de privatização. A
finança começou a
movimentar-se, e – algum
tempo depois – o Governo
divulgou os seus intentos.
Numa primeira fase, vender
66% do grupo TAP e, a
prazo, desfazer-se da parte
restante.

A reacção dos trabalhadores
não se fez esperar, tendo
levado a CT da TAP a
convocar um plenário, onde
foi decidida a oposição à
privatização. Nesse plenário
todos os sindicatos foram
levados a constituir uma
plataforma comum e, com o
avançar do processo,
apresentar um pré-aviso de
greve – contra a privatização
– para o período de 27 a 30
de Dezembro passado. A
unidade estava feita!

A partir de um plenário com
muitas centenas de
trabalhadores, estes
conseguiram fazer com que
todas as Direcções sindicais
se juntassem, num
movimento que nascia para
procurar impedir a
privatização do grupo TAP,
único meio para poder
garantir direitos e conquistas
dos trabalhadores, impedir
futuros despedimentos e a

destruição a prazo da
empresa.

A partir daí, os
acontecimentos desenro-
laram-se em catadupa. O
Governo lançou sobre os
trabalhadores a requisição
civil, de forma ilegal e
provocatória – mostrando, por
um lado, as suas intenções e,
por outro, a sua fragilidade –,
antes mesmo que os serviços
mínimos fossem definidos.
Ao mesmo tempo, acenava
com a manobra da
“negociação do Caderno de
encargos” em troca da
desconvocação da greve.

Nessa altura, a Direcção do
SNPVAC (depois de ter
substituído o seu Presidente,
que dizia estar também
implicado nessa manobra)
denunciava que as outras
Direcções sindicais se
preparavam para subscrever
“um memorando” (que
previa a constituição de um
“grupo de trabalho” para
discutir, com o Governo, o
Caderno de encargos da
privatização). Iriam assim
aceitar a privatização… que
os trabalhadores os tinham
mandatado para recusar.

Na verdade, dias depois foi
anunciado que 9 das 12
Direcções sindicais tinham
assinado esse memorando e
desconvocado a greve,
aceitando a privatização e
dispondo-se a discutir com o
Governo as condições
daquela. Os trabalhadores os
julgarão!

Além do SNPVAC, também
o SITAVA e o SINTAC

recusaram assinar a
capitulação e mantiveram a
convocatória da greve.
Juntos representam mais de
metade dos trabalhadores do
grupo TAP.

Os trabalhadores do grupo
TAP sabem, como todos nós,
que não há privatizações boas.
Como a História demonstra,
uma privatização traduz-se
sempre em perda de direitos e
conquistas dos trabalhadores,
eliminação de postos de
trabalho e a prazo (mais ou
menos curto) a destruição da
própria empresa.

Mas a história da luta de classes
mostra também que nada é
definitivo. A força e
determinação que levou os
trabalhadores a impor a unidade
– mesmo que momentânea – às
suas Direcções das suas
organizações, na base da recusa
de qualquer privatização,
continua presente. Essa força e
determinação pode ainda ter
condições para voltar a impor
essa unidade e levar também as
Direcções da CGTP e UGT a
assumirem a sua
responsabilidade, juntando-se
para tomar as medidas efectivas
que permitiam impedir esse
crime contra os trabalhadores e
o país que continua a ser
preparado.

A mobilização dos
trabalhadores da TAP -
usando como ponto de apoio
a posição dos 3 sindicatos
maioritários, que recusaram
assinar o memorando com o
Governo - em torno da
exigência da revogação do
Decreto da privatização,
para garantir a manutenção
de todos os postos de
trabalho e os seus contratos
colectivos, forçará as
Direcções dos outros
sindicatos a retirar o seu
acordo ao "caderno de
encargos com garantias"
(essa "mão cheia de nada",
como bem classifica a
Direcção do SITAVA).        n

José Lopes



                actualidade  internacional >>>

O Governo de Samaras caiuGrécia
(Artigo de Dominique Ferré,
publicado no semanário do
Partido Operário
Independente, de França,
Informations ouvrières, nº
333, de 8 de Janeiro)

A
intensa pressão
internacional dos
“mercados
financeiros” e das
cúpulas das

instituições da União Europeia
– com 
Juncker e o “socialista”
Moscovici (actual Comissário
europeu para os Assuntos
Económicos e Financeiros) à
cabeça – não chegou para
salvar o Governo grego. E a
Grécia está de novo no cerne
da Europa.
A 17, e em seguida a 23 e 29
de Dezembro de 2014, o
governo de Samaras foi
incapaz de reunir a maioria de
2/3 necessária para o
Parlamento designar o
Presidente da República. Esse
Governo – coligação do
partido de direita Nova
Democracia e do Partido
“Socialista”, o Pasok – caiu,
provocando eleições
legislativas antecipadas,
marcadas para 25 de Janeiro,
para as quais as actuais
sondagens colocam à cabeça a
coligação da Esquerda radical,
Syriza. Tal como os governos
anteriores dirigidos por
Papadémos – o da direita-
Pasok que sucedeu ao do
Pasok sozinho – o governo de
Samaras caiu, como resultado
diferido da poderosa
resistência dos trabalhadores e
do povo gregos aos
memorandos, esses sinistros
planos de austeridade
impostos pela Troika (FMI /
Comissão Europeia / BCE)
desde 2010.

Esta resistência de 4 anos
exprimiu-se através de um
número incalculável de greves
sectoriais, de greves
interprofissionais de 24 e de
48 horas, de manifestações, de
ocupações de empresas e
mesmo de ministérios. Uma
luta de classe na qual os
trabalhadores se apoderaram
das suas organizações
sindicais, mas se confrontaram
com importantes obstáculos
nas cúpulas que os impediram
de impor a sua vontade,
resumida na palavra de ordem
retomada por centenas de
milhar de vozes durante estes
quatro anos: “Peguem nos
vossos memorandos e
desapareçam!”.

a rejeição dos
memorandos uniu, em
torno da classe operária,
sectores inteiros da
população: camponeses,
jovens e “classes médias”
arruinadas.

a resistência ao nível
real da luta das classes…

Ao nível real da luta das
classes, os trabalhadores
foram confrontados com a
multiplicação de “jornadas de
acção”, deixadas sem
seguimento pelas Direcções
confederais da GSEE e da
ADEDY. E isso, apesar de
poderosas greves que
transbordaram do quadro que
tinha sido inicialmente fixado
– como a greve de 8 dias do
Metro de Atenas, a que se
juntou a dos trabalhadores dos
outros transportes atenienses,
mas deixada deliberadamente
isolada pelas cúpulas, em
Janeiro de 2013. Confrontada
sistematicamente com estes
obstáculos, a resistência do
povo grego também se
exprimiu ao nível eleitoral.

… e ao nível eleitoral

Em Maio e Junho de 2012,
um pequeno partido –
coligação de grupos, sendo os
principais provenientes da
crise do Partido Comunista da

Grécia (KKE) –, o Syriza (1),
tornou-se no principal partido
da oposição parlamentar,
quando o seu porta-voz,
Alexis Tsipras, fez campanha
pela “anulação dos
memorandos” e, sobretudo,
quando recusou participar
num Governo que
prosseguisse a sua aplicação.
É este partido que, no
momento em que estamos a
escrever, tem o melhor
resultado nas sondagens para
as legislativas de 25 de
Janeiro.
Jean-Claude Juncker tal como
Pierre Moscovici – em nome
da Comissão Europeia e dos
“mercados financeiros” –
insistiam, no final de
Dezembro, que desejavam
“continuar a trabalhar com
caras conhecidas”.
Confirmando o carácter
profundamente
antidemocrático das
instituições da UE, afirmaram
que não competia ao povo
grego escolher os seus
representantes.
Uma “indiscrição” da revista
Der Spiegel atribui à

Atenas, 10 de Dezembro de 2014:
manifestação dos aposentados, durante
toda a noite, em frente do Ministério das
Finanças, contra a descida das pensões.
Nestes últimos quatro anos houve 20210
manifestações, concentrações ou
mobilizações, das quais 6266 realizadas
em Atenas. 

em plena crise, foram convocadas eleições legislativas antecipadas para 25 de Janeiro de 2015

e agora?
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chanceler Merkel a ameaça de
excluir a Grécia da Zona Euro,
se um governo do Syriza
pusesse em causa os
memorandos…

Para a união europeia
têm de prosseguir os
planos de austeridade,
qualquer que seja o
vencedor

Na realidade, esta
dramatização serve – segundo
a própria Spiegel – para fazer
pressão no sentido de impedir
a realização de uma tal
hipótese, porque excluir a
Grécia do euro colocá-la-ia na
situação de deixar de pagar a
sua dívida… com grande
dano para os bancos, em
particular os alemães. Não
tendo podido impedir a queda
do governo de Samaras-
Venizélos, é necessário – a
partir de agora – recorrer a
tudo para que um eventual
Governo constituído em torno
do Syriza prossiga “a via que
conduz ao inferno”, como o
dizia Tsipras em 2012.
Da parte do Syriza exprimem-
se contradições. Por um lado,
Tsipras afirmou, a 29 de
Dezembro, algumas horas
após a queda do Governo:
“Romperemos as cadeias
impostas à classe operária
(…). Suspenderemos, integral
e sistematicamente as receitas
impostas pelos memorandos.”
Declarações que só podem
reforçar a adesão de uma
maioria do eleitorado
operário, camponês e popular,
bem para além da base
tradicional do Syriza.

incompatibilidade
absoluta entre as
aspirações populares e o
“respeito pelo quadro da
união europeia”

Mas, por outro lado, os
dirigentes do Syriza não
renunciaram à sua política
que, no quadro da “Esquerda

europeia”, recusa a própria
ideia de pôr em causa as
instituições da UE. Os
militantes operários
constataram que a Direcção
do Syriza se submeteu sempre
à estratégia de fragmentação
das greves, quer pelo seu
apoio às jornadas de acção
repetitivas, quer a partir das
posições sindicais que
controla (2).

No final de Dezembro, a

Direcção do Syriza procurou

“aliados” entre personalidades

e partidos desacreditados

(como o partido Dimar,

membro do governo da

direita-Pasok, de Junho de

2012 a Junho de 2013) que

participaram na aplicação dos

planos de austeridade.

Contudo, estas “alianças”

foram entretanto largamente

rejeitadas pelas organizações

locais e regionais do Syriza,

no início de Janeiro.
Mas o jornal francês Le
Monde (de 6/1) acrescenta:
“Em Bruxelas, há quem
considere que este partido
deverá formar uma coligação
com o Centro-esquerda e
adoptar uma atitude menos
radical com a «Troika». O Sr.
Tsipras escusa-se a dizer se
quer sair do euro ou parar de
pagar a dívida grega. Como
prova do seu pragmatismo –
segundo o Finantial Times –
ele já começou a encontrar-

se com investidores
internacionais para tentar
tranquiliza-los sobre as suas
intenções”…
Aliás, não vimos recentemente
Réna Dourou, à frente de uma
maioria do Syriza, votar a
favor do Orçamento do seu
antecessor do Pasok no
Conselho Regional da Ática?
No seu discurso de 29 de
dezembro, Tsipras afirmou que
“as recentes declarações dos
responsáveis europeus atestam
que os nossos parceiros estão
dispostos a cooperar com o
novo Governo grego”. Curiosa
formulação, tendo em conta o
que dizem Juncker, P.
Moscovici (Comissário
europeu da economia – NdT) e
outros. E Tsipras reivindica o
respeito pelo “quadro da UE e
das instituições europeias”…
Toda a experiência da classe
operária, nestes últimos anos,
tanto na Grécia como no resto
da Europa, mostra que há uma
incompatibilidade absoluta
entre a aspiração de milhões
para acabar com os planos de
austeridade, e o respeito pelas
instituições europeias, as quais
já anunciaram que é necessário
continuar a aplicar os
memorandos até ao fim!

“A cólera extravasa por

todo o lado…”

Apesar disso, como nos
confiou uma militante
operária de Atenas, “no seu

conjunto, um número enorme
de pessoas – inclusive as que
têm dúvidas quanto ao
Syriza (que não pára de se
recomendar aos patrões, a
Merkel, à Igreja grega, ao
Papa, etc.) – não vêem outra
saída senão votar nele. A
catástrofe é tão grande! Os
locais da antiga IKA (a
Segurança Social) estão
quase desertos. A pequena-
burguesia está desesperada.
A cólera é imensa e
extravasa por todo o lado...”
A revolta dos trabalhadores e
do povo gregos – apesar 
(e, de uma certa maneira,
contra) dos compromissos da
Direcção do Syriza de
“respeito pelo quadro”
fixado pela União Europeia
– tomará, certamente, a
forma de um voto em massa
no Syriza. Um voto que será
sinónimo de exigência de
anulação imediata dos
memorandos e de cada uma
das medidas bárbaras, como
o exprimiram inúmeras
vezes através da greve.
Isso será, para os
trabalhadores, e apesar dos
múltiplos obstáculos, um
formidável encorajamento
para tomarem em mãos os
seus próprios assuntos, para
impor a exigência de acabar
com essas medidas. Nesta
via, os trabalhadores e o
povo da Grécia contarão
com o apoio dos
trabalhadores, dos militantes
e dos jovens de toda a
Europa.                               n

(1) O Syriza – filiado no Partido da
Esquerda Europeia (PEE), junto
com o Bloco de esquerda, o PCF e o
Partido de Esquerda da França, o
Die Linke da Alemanha, etc. – não
põe em causa a União Europeia, e
apela à sua “reforma” e a tornar-se
“mais social”.

(2) Pelo seu lado, o Partido
Comunista da Grécia (KKE)
“ortodoxo” e a sua fracção sindical
têm uma prática política de divisão
sistemática: apelos à greve
separados, manifestações
separadas… Um dispositivo de
fragmentação bem útil, também ele,
às Direcções confederais dominadas
pelo Pasok.

Atenas, 18 de Dezembro de 2014: nova manifestação de aposentados.

“Não nos roubem as nossas pensões!”, escreveram eles nas bandeirolas.
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Após mais de 53 anos de tentativas militares,
económicas e diplomáticas para reverter o processo
revolucionário em CubaCuba

obama anuncia uma
“normalização” das
relações diplomáticas
com cuba e o
levantamento parcial do
embargo

A
17 de Dezembro,
Barack obama – o
Presidente dos eua
– anunciou a
“normalização” das

relações diplomáticas com
cuba e o levantamento de
várias restrições às
actividades pessoais,
económicas e financeiras
impostas pelo governo
americano em Janeiro de
1961, através da decisão de
bloqueio a cuba. esta
“normalização”, disse ele, é o
fruto de 18 meses de
negociações entre o
Presidente cubano (raul
castro), obama e o papa
Francisco. que significa este
recuo do imperialismo
americano relativamente ao
embargo que estrangula
cuba desde há 53 anos?

a opinião de um militante
operário dos eua que
nunca parou de combater
pelo levantamento
imediato e incondicional
deste embargo assassino

«Em todo o mundo, nos
sectores sindicais e políticos de
“esquerda” – sobretudo na
América Latina – a decisão de
Obama de normalizar as
relações diplomáticas com
Cuba foi recebida como uma
vitória do Governo cubano e
da revolução cubana.
Há algo de verdadeiro nesta
afirmação, ainda que a

caracterização de “vitória” e
de “triunfo” difundida pelos
sectores castristas seja
unilateral. Mais ainda: não
indicando quais os perigos que
ameaçam as conquistas da
revolução cubana – em
especial o desmantelamento da
propriedade social e do
monopólio do comércio
externo –, estas forças políticas
limitam-se, na realidade, a
fazer um acompanhamento da
nova política do imperialismo
em relação a Cuba.

O que é verdade, é que
falharam mais de 53 anos de
tentativas, por parte do
imperialismo dos EUA, para
derrubar o processo
revolucionário em Cuba. Estes
esforços incluem a tentativa de
invasão militar na Playa Giron,
em Abril de 1961 (1), que
fracassou perante a resistência
armada do povo cubano; o
bloqueio económico; a criação
e o apoio a grupos armados
anticastristas no território
cubano; a sabotagem de
instalações económicas e civis;
a infiltração de espiões; os

ataques-pirata; os incêndios de
campos de cana-de-açúcar; as
tentativas de assassinato dos
seus principais líderes; a
violação do espaço aéreo e
naval por aviões e navios de
guerra dos EUA; e a
provocação de Outubro de
1962 com a crise dos
mísseis… Todas estas
tentativas falharam.
Portanto, é necessária uma
nova política em relação a
Cuba, que conduza por fim aos
resultados que foram – e
continuam a ser – o objectivo
da política dos EUA.
Ainda que Obama não o tenha
dito explicitamente – ele
preferiu usar palavras do tipo
“desenvolver os nossos
valores” –, aquilo de que se
trata, agora como sempre, é de
impor uma mudança de
regime e de sistema
económico em Cuba.
O comunicado da Casa Branca
define, com precisão, o que
são exactamente esses
“valores”, quando afirma:
«Cuba empenhou-se em
“reformas económicas” nestes

últimos anos, que produziram
efeitos positivos, mas é
necessário aprofundá-las.»
Uma política de abertura e de
contacto permitirá desenvolver
essas “reformas necessárias”.
As pressões sobre Cuba para
destruir a indústria
nacionalizada e os serviços do
Estado irão acelerar-se. Os 500
mil postos de trabalho
destruídos com a
“liberalização” do sector
público iniciada por Raúl
Castro mostram que este
processo de desmantelamento
das conquistas da revolução já
está em curso.
A «nova política (em relação a
Cuba) permitirá que seja mais
fácil aos Americanos darem
um valor comercial às
empresas privadas cubanas e
aos pequenos agricultores,
bem como um apoio
suplementar ao crescimento
do sector privado cubano que
desponta. Serão estudadas
diversas medidas
suplementares destinadas a
desenvolver o crescimento das
empresas e do sector privado
em Cuba.» 

Vendedor de rua em Havana, a 10 de Dezembro de 2014.
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uma política “de
abertura” que não
significa o fim do
embargo económico por
parte dos eua

Note-se, ao mesmo tempo, que
a nova política “de abertura” e
“de contacto” – com a qual a
Administração dos EUA diz
estar comprometida – não
significa o fim do embargo
económico.
Trata-se, segundo o
comunicado da Casa Branca,
dos «primeiros passos para a
liberalização das relações
comerciais entre os dois
países”.
Portanto, os EUA ajudarão o
sector privado de Cuba a obter
autorizações especiais que
permitirão o crescimento das
suas exportações para Cuba.
As instituições financeiras dos
EUA poderão abrir delegações
em Cuba. Este país deixará de
figurar na lista dos países que
“apoiam o terrorismo”. O que
permitirá às instituições
financeiras internacionais
(FMI, OMC, Banco Mundial,
etc.) conceder-lhe “ajudas
financeiras”… evidentemente
sob condição de pôr em prática
a política que essas instituições
lhe quiserem impôr.
No seu discurso, Obama
deixou claro que, tendo o
embargo sido adoptado como
lei no Congresso dos EUA (lei
Helms-Burton), a sua
revogação só poderá resultar
de um voto desse Congresso.
Dito de outro modo: não está
na ordem do dia.
A exigência de um
levantamento total, imediato e
incondicional do embargo
continua, portanto, plenamente
actual.». n

Alan BENJAMIN 

(1) O desembarque na Playa Giron (a
Baía dos Porcos) foi uma tentativa de
invasão militar planeada pelo Governo
republicano de Dwight Eisenhower, e
executada a 17 Abril de 1961 quando
o democrata J.-F. Kennedy dirigia o
Governo. 1400 exilados cubanos –
recrutados e treinados pela CIA –
foram lançados contra Cuba a fim de
derrubarem o Governo castrista

A
pós a reeleição de
Dilma, impulsionada
pelo movimento da
militância nas ruas, o
anúncio da nova

composição do Governo (com
Joaquim Levy, Kátia Abreu,
Gilberto Kassab e outros
expoentes do grande capital
como ministros) e das primeiras
medidas – as Medidas
Provisórias 664 e 665 (1) – que
atacam e reduzem os direitos
dos trabalhadores, demonstra o
aumento da pressão do
imperialismo e do mercado
financeiro sobre o Governo e o
país.
Por outro lado, a resistência e a
mobilização dos trabalhadores
e da juventude demonstram
que a pressão, sobre o
Governo e sobre as medidas
contrárias às aspirações da
maioria que mandatou este
Governo, não virá somente do
grande capital.

A mobilização em torno da
Constituinte Exclusiva para a
reforma do sistema político
mantém-se, apesar da proposta
do PMDB e aliados de uma
“autorreforma” do Congresso.

O aumento dos preços dos
transportes está novamente a

mobilizar os jovens brasileiros
em torno da reivindicação do
passe livre estudantil e da
redução das tarifas (que levou
milhares de jovens às ruas em
2013). As Centrais sindicais
(CUT, Força Sindical, UGT,
CTB, Nova Central e CSB)
constroem a unidade em torno
da reivindicação da revogação
das duas Medidas Provisórias.
E, no ABC Paulista, os
trabalhadores da Volkswagen
estiveram em greve, entre os
dias 6 e 16 de Janeiro, perante
o anúncio do despedimento de
800 trabalhadores – tendo a
greve obrigado a multinacional
a recuar em relação aos
despedimentos; os
trabalhadores da Mercedes

As empresas multinacionais
agrícolas existentes nos EUA
foram das que mais
levantaram a voz para exigir
o fim do bloqueio de Cuba,
com vista de ser revogado o
monopólio do comércio
externo por parte do
Governo cubano e permitir a
“livre circulação” de
produtos agrícolas em Cuba.
«Cuba, com os seus 11

“Existe um enorme potencial em Cuba, mas à condição que sejam mudadas as
regras do jogo” (alan tracy, Presidente da associação de Produtores de trigo
dos eua)

milhões de habitantes
somente a 90 milhas da
costa dos EUA, representa
um vasto mercado potencial
para o nosso trigo, o nosso
arroz e o nosso milho»,
declarou Alan Tracy,
Presidente da Associação de
Produtores de Trigo dos
EUA. «Se conseguirmos
normalizar as nossas
relações com Cuba, e se

conseguirmos colocar no
lixo todos os mecanismos de
regulação bancária,
financeira e comercial
impostos pelo estado cubano,
poderemos aumentar os
nossos lucros de 80 a 90%.
Existe um enorme potencial
em Cuba, mas à condição
que sejam mudadas as regras
do jogo.»                             n  

realizam protestos e
paralisações de 24 horas na
produção, em defesa dos 244
trabalhadores despedidos em
Dezembro de 2014. Numa
manifestação em defesa do
emprego, realizada a 12 de
Janeiro em São Bernardo do
Campo (São Paulo), estiveram
unidos mais de 20 mil
trabalhadores metalúrgicos da
Mercedes, Volks, Ford,
Karmann Ghia, Mahle e
Samot. n

(1) Elas reduzem direitos referentes ao
seguro-desemprego, abono salarial,
seguro-defesa, auxílio-reclusão,
pensões, auxílio-doença e, ainda, é
estabelecida a concessão a privados da
perícia médica (serviço de avaliação
de incapacidades para o trabalho).

Crescem as mobilizações da
juventude e dos trabalhadores

Em São Bernardo (ABC do Estado de São Paulo) os trabalhadores da Volkswagen, com uma

greve de 11 dias, impediram a ameaça de 800 despedimentos, aprovando, por unanimidade,

a proposta negociada pelo Sindicato dos Metalúrgicos.
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S
ão conhecidas as
consequências da
aplicação das políticas
acordadas entre o
Governo e a Troika, no

quadro do chamado
“memorando de
entendimento” assinado em
2011 pelo PS, PSD e CDS. A
mais significativa teve a ver
com o aumento da dívida
pública – que as medidas de
ajustamento estrutural se
propunham corrigir – e que se
situa agora acima dos 130%
do PIB; paralelamente,
assistiu-se ao aumento brutal
do desemprego e da
degradação dos serviços
públicos. O empobrecimento
do país atingiu níveis nunca
antes vistos nos últimos 40
anos.

Apesar da pesada herança que
compromete fortemente o
futuro do país, assistimos hoje
à procura quase obsessiva de
consensos envolvendo os
partidos do denominado “arco
da governação”, tendo em
vista prosseguir a senda da
austeridade como única via
capaz de colocar Portugal no
caminho do progresso
económico e social.

Quando no Verão de 2013, no
auge da crise da coligação
governamental, Cavaco Silva
propôs um acordo salomónico
de partilha da governação
entre PSD, PS e CDS,
desrespeitando de forma
leviana os fundamentos das
democracias modernas, que
devem assentar no respeito
pela vontade dos eleitores,
que já nessa altura se
mostravam contrários às
políticas de austeridade que
arrastaram o país para o
abismo.

O extremismo das políticas
impostas pela UE, FMI e
BCE quer, desta forma, impor
um consenso ortodoxo, um
caminho sem retorno, apoiado
no eufemismo do “rigor
orçamental”, expressão
branda que pretende esconder
a violência dos compromissos
que todos os governos dos
países comunitários estão
obrigados a cumprir no
quadro do Tratado
Orçamental.

Para evitar a implosão do
sistema partidário, como
referiu o Presidente da
República no discurso que

proferiu no 5 de Outubro e
que reiterou agora na sessão
de cumprimentos aos
membros do corpo
diplomático acreditado em
Lisboa, é imprescindível que
os partidos firmem
compromissos, no imediato,
para que o caminho da
consolidação não sofra
entraves.

Estamos, assim, perante uma
grave distorção, porque a
democracia emana da vontade
popular e, consequentemente,
do pluralismo de opiniões,
abrindo desta forma o campo
para a construção de
alternativas. 

O maniqueísmo – tão caro às
ditaduras – tende, assim, a
limitar as opções políticas
dos cidadãos, já que tudo o
que sair desta lógica imposta
pelo espartilho da
tecnocracia política, que mais
não faz do que obedecer, de
forma cega, à indústria
financeira que não gera
riqueza e seca a economia,
terá “consequências
trágicas.”
Há hoje sinais claros de
saturação, em relação às

medidas adoptadas após a
crise financeira de 2008. E,
por isso, os partidos do
“bloco central” – que têm
governado a Europa desde o
fim da 2ª Guerra Mundial –
estão a deixar de ter a
confiança dos eleitores.
Desenha-se, assim, uma
nova paisagem partidária. As
pressões, as ameaças e as
teses catastrofistas começam
a ser vistas como tentativas
de chantagem, deixando
assim de ter os efeitos
desejados.
Importa, no entanto,
sublinhar que tudo isto
encerra perigos. A extrema-
direita racista e xenófoba
tem explorado habilmente
esta onda de
descontentamento e tem
vindo a alargar, de forma
significativa, o seu espaço
eleitoral. Mas cabe
perguntar: de quem é a
responsabilidade se,
proximamente, uma
organização desta natureza
ganhar as eleições
legislativas e/ou
presidenciais?                     n

Pedro Ferreira

V
ivemos numa
sociedade onde
somos agredidos
diariamente com uma
avalanche de

informação ôca e cujo
conteúdo é determinado pelos
interesses de classe dos
capitalistas. Essa
“informação” pretende
estabelecer confusão, medo e
desânimo, procurando fazer-
nos concluir que “nada se
pode fazer”.
Por exemplo, em meados de
Dezembro, os trabalhadores
na Bélgica e em Itália
expressaram-se através de
uma das suas armas
fundamentais de luta – a greve

geral. Às centenas de milhar,
fizeram greve e manifestaram-
se com as suas organizações
sindicais (ver pg. 15).

Apesar disso, esta formidável
acção de classe – no terceiro
país da União Europeia (pelo
seu tamanho) e no país que
alberga a Comissão Europeia
(a “capital” da UE) – apenas
mereceu algumas linhas nos
“principais meios de
comunicação social”. O que
demonstra a necessidade
premente de pôr de pé meios
de comunicação operários
independentes e, em primeiro
lugar, uma imprensa própria.

Se ao lado desta
desinformação colocarmos a
recusa, por parte das
organizações que se dizem de
Esquerda, de informar os
trabalhadores e as populações,
de forma rigorosa e objectiva,
constatamos que é quase
impossível poder tirar
conclusões e fazer uma
análise – ao serviço da
nossa classe – a partir da
leitura ou da escuta dos
meios de comunicação
massificados e das suas
cadeias de televisão. É por
isso que queremos realçar a
importância que tem uma
imprensa operária – feita por

trabalhadores, controlada
pelos próprios trabalhadores e
dirigida a todo o movimento
operário. n

Democracia e consensostribuna livre

A necessidade de um periódico independente
(extrato de uma carta aberta para o alargamento do MS)
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Greves gerais em Itália e na Bélgica

Um movimento dos trabalhadores que mobiliza
as suas organizações

A
12 de Dezembro em
Itália e a 15 na
Bélgica os
trabalhadores
expressaram-se por

meio de uma das suas armas
fundamentais de luta, a Greve
Geral.
Centenas de milhar fizeram
greve e manifestaram-se, com
as suas organizações sindicais.
No entanto, esta formidável
acção de classe no terceiro
país da União Europeia, em
tamanho, e no país que alberga
a Comissão Europeia, a
“capital” da UE, mereceu
somente poucas linhas nos
principais meios de
comunicação social.
Isto demonstra, por um lado, a
necessidade premente de
organizar meios de
comunicação operários, e
desde logo periódicos
próprios, e, por outro lado, a
falácia dos argumentos dos
que negam a luta de classes e
dos que pretendem destruir os
sindicatos que os
trabalhadores levantaram para
os substituir por organizações
“novíssimas” e “abertas aos
empreendedores”.
E há quem nos queira
convencer que se trata de
reformar e “democratizar” as
instituições do capital
financeiro (como o BCE, a
UE e mesmo o FMI), mas
recusam indignados a
possibilidade de recuperar os
sindicatos para os
trabalhadores. Com a sua
atitude, juntam-se aos que
negam a existência da classe
operária e de outras camadas
exploradas da população, para
falar em “classe média” e
“classes subordinadas”,
negando a luta de classes. De
forma nada surpreendente, por
vezes, aqueles que dizem uma
coisa são os mesmos que
dizem a outra.

Na Bélgica, há poucos meses,
os dirigentes das mesmas
organizações sindicais que
organizaram a greve tinham
assinado um pacto social com
o Governo, aceitando
acompanhar a aplicação das
contra-reformas. Mas estas
contra-reformas suponham um
grande ataque aos
trabalhadores desse país, e
provocaram importantes
reacções e mobilizações.
No seio das próprias
organizações sindicais,
milhares de militantes e
quadros procuravam preservar
a independência das suas
organizações e organizavam o
combate para bloquear as
contra-reformas.
Sob a pressão das massas, as
confederações sindicais
tiveram que convocar essa
jornada de greve e
manifestações.
Em Itália, a greve foi
convocada primeiro pela
CGIL – a principal
confederação sindical. Mais
tarde a UIL aderiu à
convocatória e rompeu o seu
acordo com a Central sindical
cristã CSIL.
Mas, de maneira contraditória
com a convocatória e a
participação massiva dos
trabalhadores na greve e nas
manifestações, a Secretária-

geral da CGIL, Susanna
Camusso, declarou, na tarde
da greve: “O Governo comete
um erro ao eliminar a
discussão e a participação dos
sindicatos na elaboração das
leis”. E Marc Goblet,
Secretário-geral da FGTB,
disse em Bruxelas: “Em
princípio, vamos procurar as
vias para relançar a
concertação” com o Governo;
e, se isto não for possível,
“não teremos outra
alternativa senão redefinir um
plano de acções a partir de
Janeiro”.
Mas nem em Turim nem em
Bruxelas os trabalhadores se
manifestaram para defender
“bons” cortes pactuados pelos
seus dirigentes, mas sim para
acabar com todos os planos de
cortes.
É clara a contradição entre a
política de “diálogo social” a
que se agarram os dirigentes e
a vontade das massas de
defender os seus direitos e
conquistas. A primeira opção –
defendida pela União
Europeia, em todos os países –
supõe associar as organizações
dos trabalhadores à aplicação
das políticas impostas pelo
capital financeiro. A segunda é
a expressão natural da luta de
classes, fenómeno social que é

o resultado natural da divisão
da sociedade em classes com
interesses antagónicos, dado
que uma delas – a burguesia –
vive de apropriar-se da mais-
valia, uma parte do resultado
do trabalho produtivo da outra
classe fundamental – a classe
operária.
No caso da Bélgica, a greve
foi massiva tanto no norte
flamengo como no sul
francófono, exprimindo a
unidade da classe em defesa
das suas conquistas,
arrancadas no quadro nacional
da luta de classes, e
demonstrando como essa
unidade pode exprimir-se
apesar das divisões –
alimentadas por uns e outros,
que as declaram irresolúveis –
entre valões e flamengos.
O que demonstram as greves
gerais em Itália e na Bélgica é
que a própria luta de classes se
exprime no interior das
organizações operárias,
colocando de um lado os que
defendem a colaboração de
classe com o capital, e do
outro o movimento da própria
classe em defesa dos seus
próprios interesses, dos seus
direitos e das suas conquistas
sociais.
O resultado desta batalha está
longe de estar decidido.        n

Em Nápoles, os trabalhadores

manifestam-se contra os planos

de austeridade do Governo.

A luta de classes existe



os figurantes em nome do estado português

actualidade  internacional

A
s manifestações
realizadas em
França – na
sequência do
atentado ao

semanário satírico Charlie
Hebdo – foram saudadas, por
todos os meios de
comunicação franceses e
internacionais, como uma
“jornada histórica”. Foi, de
facto, a jornada de uma
manipulação que se pode
verdadeiramente qualificar
como histórica.
De um lado, a emoção
autêntica de milhões de
trabalhadores, de jovens e de
cidadãos manifestando a sua
rejeição pela barbárie, ao
mesmo tempo que
expressavam uma angústia
difusa perante a ameaça que
sentem infiltrar-se a todos os
níveis e em todos os estratos
de uma sociedade que vacila,
sob os golpes destruidores da
“reforma” exigida pelos
círculos dirigentes do capital
financeiro.
Do outro lado, aproveitando-
se do choque emotivo
provocado pelos atentados,
assistiu-se a uma
mobilização da enorme
máquina do Estado francês –
dos órgãos da Comunicação
social, aos dirigentes
máximos dos partidos de
direita e de esquerda, a um
ex-Presidente da República,
a ex-Primeiro-ministros, a
personalidades da cultura e a
“autoridades morais” – para,
em nome dos valores da
República, da democracia e
da laicidade, canalizar essa
emoção e dirigi-la na via de
uma “união nacional” de
todas as forças do regime. 
Da parte dos milhões de
manifestantes, o sentimento
de irrealidade – nascido

desta manifestação silenciosa
em que exploradores e
explorados eram convidados
a comungar num ideal
comum (o do “amor ao
próximo”) – transformou-se
progressivamente em 
mal-estar, quando souberam
através da televisão que
estavam a manifestar-se atrás
do Secretário-Geral da
NATO, atrás de Cameron,
Merkel, Rajoy, Samaras,
Renzi, Davutoglu (1),…,
sem esquecer Netanyahou, o
carrasco da Faixa de Gaza.
Um mal-estar… e uma cólera
legítima daqueles a quem se
tinha pedido, de forma pérfida
– em nome do “viver em
conjunto” e sob o pretexto de
que eles eram originários de
países de maioria muçulmana
– que pedissem desculpas e
que dessem garantias. 

o objectivo central 
de Hollande e dos seus
“convidados”

O presidente Hollande
vangloriou-se, sem temer o
ridículo, de ter feito de Paris
“a capital do mundo” a 11 de
Janeiro. Decerto que não
tardará muito a ver – logo
que o ribombar cesse – os
efeitos da cólera dos que se
sentirão enganados por os
terem feito “embarcar” numa
manifestação de apoio à
coligação militar
imperialista, que – a coberto

Duas realidades, na
manifestação de Paris
de 11 de Janeiro

de uma luta contra o
terrorismo que essa própria
coligação armou – tem como
objectivo terminar o trabalho
de desintegração dos povos e
das nações do Médio-
Oriente.
A verdade exige que se diga
que, tanto o Charlie Hebdo
como o Hipermercado
Cacher (da Porta de
Vincennes), eram apenas os
alvos escolhidos pelos
terroristas e seus
patrocinadores, com o
objectivo de transportar a
guerra – que já se estende do
Iraque até à costa oeste da
África – para o próprio
coração dos Estados
comprometidos no conflito.
É esta a razão da presença
em Paris de Holder 
(o ministro da Justiça dos
EUA), de Cameron e dos
outros.
Era-lhes necessário, no
momento da entrada numa
nova fase da guerra – que
não é “uma guerra de
civilizações”, mas sim uma
guerra pelo controlo dos
mercados e das matérias-
primas –, estreitar os laços

da coligação militar
encarregue de manter “a
ordem” imperialista à escala
mundial, sob a direcção dos
EUA.
Era-lhes necessário tentar
ancorar o seu pacto num
simulacro de “apoio”
popular. Holande 
ofereceu-lhes a ocasião, ao
convidá-los.
Quanto ao próprio Hollande,
era a ocasião para se guindar
ao primeiro plano dos
colaboradores do
imperialismo americano, e
servir-se desse título para
tentar compensar a extrema
fragilidade da sua posição
em França, na véspera das
“reformas” cruciais que ele
deve impor no seu país para
responder às exigências
prementes do capital
financeiro, transmitidas
através do canal da União
Europeia.                            n

(1) Primeiro-ministro da
Turquia, cujo Governo acabou
de lançar uma vaga de prisões
contra a imprensa da oposição.

Charlie Hebdo

O Estado português fez-se
representar na manifestação de
Paris pelo Chefe do Governo e
pela Presidente da Assembleia
da República.
Governo que – na continuidade
da prática submissa assumida
por Durão Barroso em 2003,
nas vésperas da invasão do
Iraque, ao servir de “porteiro” à
Cimeira dos Açores – tem
mantido tropas em todos os
pontos do mundo críticos para
os interesses do imperialismo
liderado pelos EUA (do
Afeganistão à Líbia, do

Kosovo ao Iraque), quer no
âmbito da NATO quer no da
ONU.
Diga-se, em abono da verdade,
que este papel de “capacho”
não está a ter um grande
reconhecimento por parte da
Administração dos EUA,
como ficou bem claro na sua
decisão de reduzir,
gradualmente até ao Outono, o
número dos trabalhadores
portugueses da Base das Lajes
de 900 para 400 (um
despedimento de mais de
metade!).      n


