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Na véspera de completar

três meses do segundo

mandato, o governo de

Dilma Roussef – uma

coligação constituída pelo

Partido dos Trabalhadores

(PT) com mais 8 partidos –

realiza uma política

contrária às aspirações dos

trabalhadores e das

populações que a

reconduziram, em Outubro

de 2014, à Presidência da

República. Os

trabalhadores, em unidade

com as suas organizações,

responderam com a ida para

as ruas a 13 de Março.

A
composição do
Congresso
Nacional após as
eleições – o mais
conservador desde

a Ditadura Militar no país 
– e dos Ministérios 
(por exemplo, Joaquim Levy,

do Banco Bradesco, no
Ministério da Fazenda e
Kátia Abreu, porta-voz dos
latifundiários, no Ministério
da Agricultura) anunciavam
a direcção da política do
Governo, já antes da sua
posse a 1 de Janeiro de 2015:
a subordinação à ofensiva
imperialista para “alimentar”
o capitalismo em crise a
partir da pilhagem do país.
A situação agravou-se com o
anúncio das metas de
superavit fiscal primário, dos
cortes de gastos (que retira
recursos aos serviços
públicos) e das Medidas
Provisórias 664 e 665 
(que atacam direitos sociais
e laborais dos trabalhadores) 
– o “Plano Levy”. Estas
medidas foram rejeitadas
pela Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e pelo
conjunto do movimento
sindical. De acordo com
Júlio Turra, da Direção

Os trabalhadores e as suas organizações
reivindicam: Dilma, mude a política!

Nacional da CUT: “A

política do ajuste fiscal de

Levy desgasta a relação do

governo com a sua base

social - que é quem pode

defendê-lo numa situação

difícil. [...] Então o Governo

acaba provocando uma

situação completamente

absurda: rompe a sua

relação com quem pode

defendê-lo, cede às

sucessivas pressões do

mercado, provocando o seu

próprio isolamento. Hoje o

Governo está acossado, hoje

o PT é minoria no Congresso

e paralisa. E ele só tem a

CUT, o movimento popular e

social para defendê-lo”.

A resposta do movimento
operário à política do
Governo tem sido construída
por um conjunto de
mobilizações e de greves que
marcam o cenário político do

país neste ano. É nesta linha
que o “Dia Nacional de
Luta”, ocorrido a 13 de
Março, foi convocado pela
CUT e outras Centrais
Sindicais, a União Nacional
dos Estudantes (UNE), o
Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra
(MST) e outros movimentos
sociais. As reivindicações
concentraram-se na defesa
dos direitos dos
trabalhadores, contra as
Medidas Provisórias 664 e
665, pela Reforma Política
através de uma Assembleia
Constituinte e em defesa da
Petrobrás. O Dia Nacional de
Luta levou milhares de
trabalhadores e estudantes
para as ruas do país, em
especial nas capitais. Um
claro recado ao governo de
Dilma para mudar a sua
política. n

E
m cumprimento das
medidas do Plano
Levy, um decreto
determinou que cada
órgão do Executivo

deve congelar 39% do
Orçamento previsto.
Universidades e hospitais
públicos terão os seus
investimentos e mesmo a
compra de materiais básicos
suspensos.
A medida de congelamento
seria aplicada até à votação do
Orçamento de 2015;
entretanto, esta medida pode
ser estendida e os recursos
“economizados” não serão
repostos. A “economia” na
execução orçamental visa
atingir as metas do superavit
primário, destinado ao

pagamento dos juros da dívida
pública (tudo em nome da
garantia dos rendimentos dos
banqueiros).

Esta medida tem impacto, por
exemplo, nas universidades
públicas, que em 2014 já
tinham orçamentos
insuficientes. A Universidade
Federal do Rio de Janeiro
adiou por duas semanas o
início das aulas, devido ao não
pagamento às empresas
prestadoras de serviço de
limpeza, e outras
universidades reduziram os
recursos para a Acção Social
Escolar e para as obras de
expansão do Ensino Superior
público no país.                   n

E
sta empresa estatal
brasileira,
responsável por 13%
do PIB do país, tem
sido investigada

devido a casos de corrupção
e é alvo de intensos ataques
pelas forças reaccionárias e
pró-imperialistas.
Estas forças utilizam a
Operação “Lava Jato” – que
investiga os casos de
corrupção na Petrobrás –
para atacar a empresa com os
objectivos de destruição e
privatização da Petrobrás, o
fim da sua política industrial
fundamentada no conteúdo
nacional e o fim do regime
de partilha na região
petrolífera marítima

designada por Pré-sal, com a
entrega do petróleo às
multinacionais.

Os trabalhadores e as suas
organizações, como a
Federação Única dos
Petroleiros (FUP) e a CUT,
defendem a punição dos
corruptores e dos corruptos;
entretanto, não caíram no
“jogo” das forças
reacionárias e pró-
imperialistas e lançaram a
campanha “Defender a

Petrobrás é defender o

Brasil”, a 24 de Fevereiro,
no Rio de Janeiro. A defesa
da Petrobrás foi também
uma das reivindicações do
dia 13 de Março. n

superavit primário em primeiro lugar trabalhadores em defesa da Petrobrás

actualidade internacional 



ANO XVII ( II Série ) nº 113 de 24 de Março de 2015 Publicação do 

E d i t o r i a l
Ficha técnica

Tribuna livre impulsionada pelo POUS

o militante
socialista

Proprietário: Carmelinda Pereira
NIF: 149281919 

editor: POUS - Partido Operário
de Unidade Socialista
NIPC: 504211269

sede: Rua de Sto António 
da Glória, 52-B / cave C 
1250-217 LISBOA

Nº de registo na ERC: 123029

Director: Joaquim Pagarete

comissão de redacção:
Carmelinda Pereira
Aires Rodrigues
José Lopes
Joaquim Pagarete

impressão: Imaginação Impressa
Rua Braancamp, 15A 
1250-049 Lisboa

edição: 150 Exemplares

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
exta-Feira, 13 de
Março de 2015, os
trabalhadores de todos
os sectores da Função
Pública – da Justiça à

Segurança Social, à Saúde, à
Educação, aos Serviços de
Estrangeiros e Fronteiras, às
Finanças, Obras Públicas,
Economia, … – cumpriram
massivamente um dia de
greve convocada por todos
os seus Sindicatos, quer da
CGTP quer da UGT.
A adesão à greve, segundo
fontes sindicais, situou-se
acima de 80% – com alguns
sectores e locais a atingirem
100% de adesão. Estes
números não foram sequer
contestados pelo Governo.

Mesmo se a greve foi
convocada como “acção de
protesto” contra as medidas
do Governo, particularmente
o aumento do horário de
trabalho e os despedimentos,
o que este nível de adesão, a
mobilização e a resistência
dos trabalhadores
demonstram é a vontade
unida de não permitir que
passem a trabalhar mais
horas por menos dinheiro e
que os mantenham
permanentemente sob o
cutelo da ameaça de
despedimento.

O que esta greve
demonstrou, como o
demonstra a luta continuada
dos trabalhadores do grupo
TAP contra a privatização,
ou a luta dos trabalhadores
do Metro de Lisboa e antes
as lutas dos Professores, dos
Médicos, dos
Enfermeiros,… é o desejo e
a vontade de construir a
unidade de toda a classe, em
todos os sectores, como
passo necessário para
impedir a continuação da

destruição do país e das
condições de trabalho e de
vida dos trabalhadores e das
populações, levada a cabo
pelo Governo – através das
medidas criminosas ditadas
pela Comissão Europeia,
BCE e FMI – para satisfazer
as necessidades e a vontade
do capital financeiro
internacional.

É a vontade e a necessidade
de acabar já – sem ter de se
subordinar ao calendário
eleitoral – com essas
medidas e esse governo.
Cada dia mais que o governo
se mantem é um dia mais de
privações para o povo e o
país. Não há razão alguma
para ele se manter, nem para
– face à vontade colectiva há
muito expressa na rua – não
ter sido ainda posto fora.

Se a CGTP e a UGT
puderam convocar
conjuntamente os
Funcionários Públicos, o que
as impede de convocar e
mobilizar todos os
trabalhadores, de todos os
sectores e de todo o país,
para impedir que se
concretizem as privatizações
da TAP e dos transportes
públicos, para impedir os
milhares de despedimentos
na Função Pública e o
desmantelamento da Saúde,
do Ensino e de todas as
outras medidas de
ajustamento e austeridade,
abrindo a via ao derrube
deste Governo submetido à
Troika?

Este movimento
concretizado permitiria
unificar o movimento de
resistência em Portugal, com
o de todos os povos da
Europa, e nomeadamente

com o do povo grego que,
até no terreno eleitoral, vem
mostrando a sua rejeição às
mesmas políticas e à própria
chantagem que exerceram 
– e continuam a exercer 
– sobre ele e as instituições
europeias.

É esse o contributo essencial
que pode ser dado à luta do
povo grego, cuja experiência
recente põe hoje claramente
a nú que não existe solução
para os povos e para os
países no quadro da UE, das
suas instituições e dos seus
tratados. Libertos desse
espartilho é possível
começar a pôr de pé as
condições para construir uma
União Livre e Solidária dos
Povos da Europa que abra
caminho à resolução dos
problemas de
desenvolvimento social e
económico com que o
capitalismo confronta a
Humanidade.

Situando-se no terreno destas
aspirações, o POUS
respondeu positivamente à
proposta de um encontro
nacional para a unidade, a
realizar a 9 de maio em
Lisboa, feita por militantes
do Movimento de
Resistência à Troika
(MRMT), para – no quadro
de um debate franco e
fraterno – estabelecer pontos
de apoio para esta mesma
unidade. n

A Redacção

Construir a unidade para impedir
a destruição do país
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E
stes são os números
respeitantes ao
resultado da greve
da Função Pública,
realizada no passado

dia 13 de Março, dados pelas
Direcções sindicais, sem
qualquer contestação, por
parte dos organismos do
Governo.
Mais uma vez, eles
mostraram como os
trabalhadores – neste caso os
funcionários públicos – estão
dispostos à luta para derrotar
a ofensiva do Governo, em
particular os despedimentos,
escamoteados no eufemismo
cínico da “requalificação
profissional” ou
“mobilidade” (no caso dos
docentes).

Palavras que significam
colocar um trabalhador a
receber 60% do salário,
depois 40% e a seguir… rua,

caso não encontre outro
lugar na Função Pública!
Que lugar, se é a ministra das
Finanças que anunciou,
publicamente, ser necessário
destruir mais 12 mil postos
de trabalho nos serviços
públicos, e o Orçamento do
Estado contempla – na
rubrica do Ensino básico e
secundário – um corte de
700 milhões de euros?

Uma greve que deixou
encerrados muitos serviços
públicos (escolas, repartições
de finanças, serviços das
autarquias), ou apenas a
trabalhar com serviços
mínimos, como foi o caso do
sector da Saúde.

Houve quem se mostrasse
surpreendido com estes
resultados. Surpreendido
com o facto de tantos
trabalhadores terem
paralisado – agarrando-se
com unhas e dentes às
organizações sindicais –,
muitos sabe-se lá a que
preço, pois custa muito
descontar um dia de salário
num orçamento familiar tão
apertado.

os resultados
tornam-se ainda
mais valiosos,
perante a forma
como foi convocada
Os sindicatos ligados à UGT
seguiram a decisão da Frente
Comum (ligada à CGTP) 
e também convocaram 
a greve.
Mas, a maioria dos
trabalhadores desconhecia
que existisse uma
convocatória dos sindicatos
ligados à UGT, e aos
assistentes operacionais das
escolas, por exemplo, nem
sequer chegou qualquer
informação dos sindicatos 
da CGTP.
Docentes que procurámos
mobilizar para a greve, em
várias escolas do concelho
de Cascais, podemos
testemunhar que só existia o
cartaz do nosso sindicato
(Sindicato dos Professores
da Grande Lisboa – SPGL).
Ao falarmos com os nossos
colegas na Sala de
professores e com os outros
trabalhadores, a surpresa era
total, quando davam conta de

«Nos diálogos com vários

companheiros, quer docentes

quer assistentes operacionais,

as preocupações perante o

presente e o futuro são

expressas por todos:

- “Quando já estamos tão
sobrecarregados, como é que
irão ficar a escolas, se o
Governo conseguir
concretizar o corte de 700
milhões de euros nos ensinos

que se tratava de uma greve
convocada por todas as
organizações sindicais (tanto
da CGTP como da UGT).
Foi nestes diálogos que
apelámos para a participação
numa reunião de
mobilização para a greve, na
Escola Básica de
Alcabideche, organizada por
iniciativa de docentes
daquela escola. Assumiram
esta iniciativa através de
uma carta, assinada também
por assistentes operacionais,
através da qual convidaram
os principais sindicatos da
Administração Pública a
fazer-se representar. Foi
também a dizer da
importância de responder a
este apelo, que permitia uma
greve unida, que reforçámos
os laços com o nosso
sindicato, vários docentes
assinaram fichas de
sindicalização e na reunião
da Escola de Alcabideche foi
eleita a delegada sindical da
escola.  n

Carmelinda Pereira, Isabel

Guerreiro e Isabel Pires

Básico e Secundário, como
consta do Orçamento do
Estado?”

- “Quantos docentes, quantos
assistentes operacionais irão
ser enviados para a
requalificação/despedimento,
ou quantos contratados
ficarão fora das escolas, para
perfazer esse corte de 700
milhões de euros?”
(…) Esperando que esta

jornada de greve seja

assumida por muitos

milhares de trabalhadores,

pensamos que as Direcções

sindicais se devem apoiar

nela para construir um

entendimento entre si que

leve à continuação da

mobilização – como

aconteceu com a Plataforma

de todos os sindicatos dos

docentes, em Junho de 2013

– até conseguir impor, para já:

- a retirada da lei da

“requalificação”/ despedi-

mentos, em todos os serviços

públicos;

- a readmissão dos

trabalhadores que já foram

vítimas dessa

“requalificação”;

- e o restabelecimento do

horário de 35 horas semanais,

como milhares de funcionários

do Poder local estão a pôr em

prática à revelia do Poder

central.» n

Os números que surpreenderam, na greve da Função Pública!
Entre 80% e 100% em muitos serviços públicos

excertos da tomada de posição saída da reunião, realizada a 11 de março, na eB de alcabideche, com a presença

dirigentes do sPgL, docentes daquela escola, da escola secundária de cascais e da escola Básica e secundária

ibn mucana (também do agrupamento de alcabideche): 
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É
um dado adquirido,
por muitos milhares de
militantes e quadros
sindicais, que a
ofensiva do Governo

português, tal como dos outros
governos europeus, se mantém
– apesar da resistência e das
mobilizações das classes
trabalhadoras e das populações
em cada país – porque os
quadros de concertação e os
pactos sociais têm conseguido
conter estas mobilizações, têm
impedido a sua coordenação, e
provocado muitas das vezes a
divisão nas fileiras da nossa
classe, o descrédito e
enfraquecimento dos
sindicatos. 
No entanto, todos
compreendemos que a garantia
de uma viragem positiva
sólida – no quadro da
democracia e da liberdade,
face à situação política,
económica e social, quer no
nosso país quer em todo o
continente europeu – só será
possível com a intervenção
organizada e unida das classes
trabalhadoras e das
populações, o que implica
preservar os sindicatos como
estruturas capazes de ordenar

todo o movimento.
Nesta situação, de que
necessitam os docentes
portugueses?
Pode ser de um sindicato que
tenha como objectivo
“construir a unidade da

esquerda política”, um
sindicato cuja unidade com os
docentes e as suas
organizações não saia do
círculo fechado daquelas que
pertencem à FENPROF, à
Frente Comum e à CGTP,
como é defendido no
Manifesto da lista cuja sigla é
“Com os Professores, por um

SPGL Forte e Combativo”?
Não é esta a tradição do
SPGL. Demonstra-o a postura
permanente da maioria da
actual Direcção que – no final
do ano lectivo de 2012-2013 –
ajudou a fazer vingar na
FENPROF a construção da
plataforma sindical aberta a
todos os sindicatos dos
docentes, com frutos
extremamente importantes,
criando a dinâmica de
mobilização dos professores a
partir de cada escola, com os
seus fundos de greve, e que
obrigou o Governo e o

ministro da Educação a terem
que retroceder (em
Junho/Julho de 2013).
Lembremos que, nessa altura,
dirigentes da Troika
censuraram publicamente o
Governo português pela
fragilidade demonstrada,
acelerando o processo de crise
política, aprofundado pela
jornada de greve geral (de 27
de Junho), acabando por levar
à demissão do ministro das
Finanças e do nº 2 do Governo
– Paulo Portas.
Considero que é esta linha de
orientação de independência
face ao Poder e de procura da
unidade que é necessário
prosseguir. Uma orientação
que visa unir todos os docentes
– independentemente das suas

opiniões políticas, filosóficas
ou sindicais – com as suas
organizações de classe, em
defesa das suas reivindicações.
Esta convicção tem por base a
minha própria experiência
pessoal, a nível político e
sindical, nomeadamente
enquanto Presidente da
primeira Direcção eleita do
SPGL, em Março de 1976.
É por isso que sou candidato
pela lista cuja sigla é “SPGL -

A força dos professores”.     n

Joaquim Pagarete

(1) Sindicato dos Professores da
Grande Lisboa, que abrange as áreas
dos distritos de Lisboa, Setúbal,
Santarém e a parte Sul do distrito de
Leiria. No próximo dia 14 de Maio
vão ter lugar eleições para os corpos
gerentes deste sindicato.

M
aria João Gomes,
vereadora eleita
pelo Movimento 
+Concelho para a
Câmara da Marinha

Grande, fez uma intervenção
no período de antes da ordem
do dia na reunião deste
município realizada a 22 de
Janeiro de 2015. Nela afirmou:
«Começo por um assunto

polémico e altamente

preocupante, que é a chamada

municipalização das escolas

do ensino básico e secundário,

com o projecto-piloto das

escolas municipais.

Aquilo que a Administração

central está a pretender fazer

com a transferência de cada

vez mais competências para as

Autarquias, sem os meios nem

as verbas necessárias, não

passa de uma forma de

regionalização bastarda, feita

à pressa, sem olhar a meios

para atingir os fins do

economicismo e do corte nas

verbas para o Ensino, á custa

das Autarquias e da qualidade

de vida dos cidadãos. 

Por exemplo, relativamente á

gestão de professores, na

proposta de contrato, enviada

às Autarquias em meados de

2014, previa-se a

possibilidade de serem

deslocados docentes entre as

escolas do concelho, e o

município receberia uma

espécie de bónus financeiro, se

conseguisse reduzir o número

de professores!

Esta municipalização, com a

possibilidade de criação de

currículos próprios por

concelho e redução

professores com direito a

bónus, constituirá uma

regressão, uma

desqualificação no Ensino,

destruindo o seu carácter

universal e o nível de

qualidade a que se conseguiu

chegar com a Escola Pública.

Sobre este assunto, gostaria

de ser informada sobre a

documentação ou propostas

que a Câmara já recebeu e

qual a opinião ou posição do

Executivo sobre a resposta a

dar.»                                     n

A armadilha da municipalização do Ensino

O que está em jogo nas eleições para a
Direcção do SPGL(1)?
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Encontro nacional para a unidade, a 9 de Maio, em Lisboa

Saúde e violência

Mobilização contra a destruição do sector
da Saúde

O
MRMT apela à
realização de um
Encontro Nacional
visando a realização
de um debate que

contribua para uma resposta
positiva à grave situação do
país. Apresentamos alguns
extractos da sua
convocatória.
«(…) A indignação e a

revolta não podem senão

alastrar e aprofundar-se

entre a maioria do povo

português, vítima de um

processo de destruição dos

seus direitos, dos seus postos

de trabalho, da espoliação

das suas pensões de reforma,

das suas poupanças (como

está acontecer com os

clientes do ex-BES) e dos

seus salários, de fecho dos

seus serviços públicos ou de

destruição dos mesmos por

dentro.

(…) Contribuir para o

desenvolvimento da luta

vidade, impulsividade,
passagem ao acto, violência
intra-familiar, condutas auto-
destrutivas, para-suicídio,
suicídio. Excepto meia dúzia
de privilegiados que conse-
guem manter a tranquilidade,
geralmente porque têm vários
zeros nas contas e não têm
grande consciência social, a
maioria da população está
nitidamente “à beira de um
ataque de nervos” e só quem
vive num mundo de fadas,
rodeado de dezenas de
vassalos de segurança, pode
não perceber o que se passa.
Aliás, porque é que tantos
jovens ocidentais, mesmo não
tendo raízes islâmicas, viajam
para o desconhecido e a
morte?
Viajam com um ideal, por
distorcido que possa parecer,
mas que revela a falta de ideais
de vida e coragem que levem a
preferir morrer de pé que viver
a rastejar nos seus países de
partida.
Há outras alternativas?
Nas igrejas, nos partidos, nas
associações, acima de tudo
nas famílias. Há sim, mas
não para todos.
Não para aqueles que o

V
ivemos num país em
que o caos está
instalado em todos os
sectores.
Diariamente somos

confrontados com o
desmoronamento de mais um
serviço, com a fragilidade de
todas as instituições, com a
perversidade perante muitos
seres humanos e o
favorecimento total de outros.
É inegável que estão em curso
manobras de grupos de
gangsters, com quem qualquer
Don teria a aprender, que
passam pelos velhinhos
truques dos velhinhos espiões,
digo mafiosos, como o uso de
falsas bandeiras, a contra-
informação, a sedução
encomendada, a difusão de
boatos, incluindo a que é paga
(quanto mais empobrecido o
país e mais cobarde o povo,
maior a facilidade em recrutar
soldadinhos), as campanhas
de difamação e de invasão de
privacidade, com o lambe-
botismo de muitos jornalistas,
as campanhas de destruição
de carácter, são o dia-a-dia 
do país.
Contribuindo para o agrava-
mento da depressividade
generalizada, para a agressi-

M
ais de 200 pessoas
invadiram a Junta
de Freguesia da
Vieira de Leiria
exigindo do seu

Presidente que os
acompanhe para que sejam
tomadas medidas em relação
à situação caótica que se
vive nesta freguesia, em
termos de saúde. Com
apenas um médico para 7000
utentes e uma funcionária
administrativa que terminava
o seu contracto nessa
semana, a população recusa-
se a aceitar as desculpas das
«impossibilidades
inevitáveis» apresentadas
pelo Agrupamento dos

Centros de Saúde (ACES) de
Leiria. Esta mobilização é,
assim, a expressão da
resistência da população,
face à política de destruição
deste Governo no sector da
saúde. Dois membros da
Comissão de Utentes de
Defesa do Serviço de
Atendimento Permanente
(SAP) da Marinha Grande
acompanharam o Presidente
da Junta de Freguesia e a
vereadora do pelouro da
Saúde na reunião com o
ACES de Leiria,
assegurando a sua ligação
com o resto do concelho. n

Correspondente da Marinha Grande  

para impedir os

despedimentos e as

privatizações, será a

melhor ajuda que

poderemos prestar à luta

do povo da Grécia que,

através do seu voto no

Syriza, fez estremecer

todos os senhores da

exploração e da guerra.

(…) Ligando-nos à luta dos

povos de cada país,

ajudaremos a abrir o

caminho para a formação

de governos capazes de

tirar partido de todas as

inovações científicas,

tecnológicas e culturais,

governos capazes de

garantir a paz, de apostar

em políticas de cooperação

solidária, lançando através

dessas políticas as bases

de uma União Livre de

nações e povos soberanos

da Europa.»                    n

capitalismo persegue, isola,
corrói. Esses senhores todo-
poderosos, que se julgam
acima das leis da Natureza, são
eles os fundadores do ISIL (o
chamado “Estado islâmico”)
Perante este cenário de actual e
futuro agravamento dos
quadros de doença mental,
perturbações da adaptação ou
surgimento de novas
patologias, assiste-se ao

depauperamento das respostas
na saúde mental, sobretudo a
nível público e a nível
comunitário.

mantenhamo-nos de pé e
finquemos o pé, dispostos a
não dar a outra face, mas
sim a levantar o outro pé.   n

Margarida Serra

Médica

actualidade nacional >>>
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a classe
trabalhadora
portuguesa está
mais pobre!

H
á aqueles que lutam
às vezes, e são
importantes! Há
aqueles que lutam
muitas vezes, e quase

sempre são muito necessários!
Há os que lutam sempre, sem
interrupção, e são os militantes
imprescindíveis. São os
militantes que, quando o
coração sofrido já não aguenta
mais o ritmo do pensamento
inquieto, carregado de sonho,
de generosidade e de
esperança, pára de vez,
deixando um profundo vazio
na luta em que todos
participamos.
Este pode ser o retrato do

Fernando Rocha, camarada e
amigo, que outro militante
encontrou na manhã do dia 23
de Fevereiro de 2015, de
corpo inerte, diante do
computador, no Espaço Abril,
nas Caldas da Rainha.

Escritor, poeta e
revolucionário, o Fernando foi
militante da UDP, dirigente do
Sindicato dos Trabalhadores
dos Impostos, militante do
Bloco de Esquerda e
construtor do Movimento pela
Retirada do Memorando da
Troika e, como tal, membro da
Coordenação Nacional deste
Movimento.

Vamos sentir muito a falta
deste Camarada e deste
Amigo! Irão senti-lo ainda
mais os camaradas do grupo
das Caldas que o
acompanhavam na
manutenção e organização do
Espaço Abril por ele fundado.
Irão sentir um vazio, os
músicos, os poetas e os artistas
plásticos a quem abriu sempre
as portas deste Espaço. 

Com estes Camaradas, com
todos os militantes ligados no
MRMT, prosseguiremos a sua
intervenção, pelo fim da
ditadura da Troika, pelo
retomar do caminho da
Revolução do 25 de Abril.

Ao seu filho, ao seu neto, à
sua família os nossos
profundos sentimentos!

Bem hajas Fernando pela tua
vida, gasta ao serviço da luta
da classe trabalhadora, pela
sua emancipação! n

Caldas da Rainha, 26 de

Fevereiro de 2015

Último texto que o
camarada Fernando
rocha nos enviou

A
crise Grega ou a crise
da Europa, a favor e
contra a Grécia, são o
sinal que faltava para
uma viragem, pelas

forças populares desejada e
que terá de acontecer, mais
cedo ou mais tarde. Mas, que,
bem vistas as coisas, por
razões de acabar com o
sofrimento dos povos, que se
começam a cansar e, alguns a
caírem no não aconselhável
desespero, deverá ocorrer mais
cedo do que tarde.
Este mundo está, de facto,
muito perigoso e exige roturas,
a breve prazo, para que se
evitem mais catástrofes, como
o perverso “Estado Islâmico”,
a crise na Ucrânia, o muito
silenciado flagelo da maioria
dos povos africanos, a Ásia e
as suas assimetrias, etc. e, na
Europa, a tragédia
humanitária, na Grécia, com
viagem marcada, para toda a
Europa do Sul e com o
comboio, já em andamento, no
nosso pobre Portugal. Se isto
não for bem entendido e se se
não proceder a uma rotura
com o principal inimigo da
Humanidade, que sempre foi o
grande dinheiro, mas que neste
nosso tempo, cresce, para um
confronto, cada vez mais, de
vida ou de morte, com a
imposição desta regressão
civilizacional, a que eles
chamam AJUSTAMENTO,
mas que, na verdade, é
esmagamento de tudo o que
cheire a liberdade
(autêntica/cidadã) e
solidariedade, baseada na
dignidade de todos os seres
humanos, sem excepção.

Por isso, muitos de nós, somos
mais gregos do que nunca e
empenhados nessa rotura
salvífica, que comece um

caminho novo de liberdade e
solidariedade. No nosso caso,
nesta nossa casa, que é
Portugal, onde muitos
esqueletos saem do armário,
esclarecendo e, em simultâneo,
confundindo as coisas, nas
pessoas, que estão cansadas de
falsas promessas, mas que
podem, por raiva e desespero,
apoiar aventuras e
aventureiros, que estão
postados nesta encruzilhada da
História, esperando por
brechas no movimento popular
(ou melhor nas suas incapazes
lideranças), para nos
enganarem e tomarem o nosso
destino, sempre a breve prazo,
mas também, sempre, em
cenário de tragédia.

Por isso é preciso um novo
caminho, despido de
sectarismos, de carreirismos,
de oportunismos e dessa coisa,
que não se confessa, mas que
se pratica, que é o “quanto pior
melhor”, para o surgimento
dos salvadores, que, com
promessas vãs, adiam a
História, aplicando-lhe, com
novas roupagens, a receita de
sempre, que é a da conciliação
com o inimigo, que, com isso
ganha sempre. E mesmo
aqueles, que dizem isso
combater, mas se confinam a
uma espera por melhores dias
e oportunidades tácticas, caem,
muitas vezes, na armadilha,
que dizem combater, à velha
social-democracia, de todos os
matizes, porque, na prática,
adiam a rotura, que os povos
exigem! 

Nota - Não utilizei a palavra
austeridade ou políticas
austeritárias, mas o
“ajustamento”, deles, é isso
mesmo, austeridade, para as
pessoas, e lucros, a perder de
vista, para eles!!!                    n

Fernando Rocha

Homenagem ao camarada Fernando Rocha

Movimento de Resistência à Troika (MRMT)
e-mail: boletim.coordenacao@gmail.com

facebook: Movimento pela Retirada do Memorando Da Troika – MRMT
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L
ogo a seguir às
“primárias” do PS,
realizadas no passado
mês de Setembro,
Daniel Adrião

(militante do PS, especialista
em Comunicação) num artigo
do Público, de 20 de Outubro,
intitulado sintomaticamente
“o partido da cidadania”,
afirmava: «A experiência das
primárias deve encorajar o
PS a evoluir para um modelo
de partido que tenha como
principal massa crítica os
seus simpatizantes/eleitores.

(…) Depois do enorme

capital de credibilidade e de

confiança ganho a 28 de

Setembro junto dos cidadãos,

o PS não pode voltar atrás.

Há, na democracia

portuguesa, um antes e um

depois das primárias do PS.

Há hoje, indubitavelmente,

um novo PS, que teve a

coragem de derrubar o muro

que teimava em separar o

cidadão comum da actividade

partidária.

Derrubado que está o muro

que impedia a entrada dos

cidadãos na vida do PS, um

dos maiores desafios que

agora se colocam a António

Costa – o mais legitimado dos

líderes partidários

portugueses – é transformar o

PS no grande partido da

cidadania.»

Mas, ao contrário do PS se ter
transformado no “grande

partido da cidadania”, parece
que o grande entusiasmo que
foi montado nessa altura se
está a transformar numa
enorme frustração, como é
ilustrado pelo comentário que
nos fez chegar um leitor do
nosso jornal (ver caixa).

Muitos “analistas políticos”

da nossa praça explicam que
esse decréscimo de
expectativas decorre da
“indefinição” da nova
liderança do PS, da não
apresentação de propostas
concretas para o nosso país
sair da crise em que está
mergulhado.

Por outro lado, a própria
Direcção do PS argumenta,
em relação a isso, que “ainda

não chegou o tempo certo

para essa apresentação”,
dizendo, por outro lado, que o
PS, ao contrário do PSD, está
a ser vítima de não ter gente
na Comunicação social capaz
de fazer passar a sua
mensagem. É o caso recente
do líder do Grupo
parlamentar do PS, Ferro
Rodrigues, ao declarar
recentemente que “os três

comentadores (principais) das

televisões em canal aberto

são dois ex-líderes do PSD —

só o Morais Sarmento é que

não foi”. E, ainda, que “O PS

tem uma situação bastante

infeliz com o facto de o antigo

primeiro-ministro estar em

prisão preventiva, uma

situação que causa

evidentemente grandes

dificuldades.”

O que nem esses “analistas
políticos” nem a Direcção do
PS explicam é que 
– colocando-se no quadro da
União Europeia, das suas
instituições e dos seus tratados
– esta Direcção não pode abrir
qualquer saída positiva à crise
em que Portugal está
mergulhado, à semelhança de
todos os outros países desta
“União”.    

A orientação política da Direcção do PS
Porque estão a ser goradas tão rapidamente as expectativas que

foram criadas em relação à nova liderança do PS?

O PASOK (Partido Socialista
Pan-helénico) é um bom
exemplo de um afundamento
produzido pela aplicação
continuada da política
imposta pela Troika (UE e
FMI). Este partido esteve
praticamente sempre no
Governo nas décadas de 80 e
de 90 (várias vezes com uma
maioria absoluta rondando
quase 50% dos votos).
Depois perdeu eleições tanto
em 2004 como em 2007
(mas sempre com resultados
superiores a 38%) e em 2009
voltou a ter maioria absoluta
(com 43,9% dos votos e 160
deputados em 300). Apesar
disso, fez uma coligação
com a Nova Democracia (da
direita), visando criar
condições políticas para pôr
em prática o Memorando da
Troika. Depois, foi o
descalabro em termos
eleitorais: nas duas
legislativas que tiveram
lugar em 2012 desceu para
13,2% e 12,3%; nas últimas
(Janeiro de 2015) obteve
apenas 4,7% dos votos e tem
um Grupo Parlamentar
residual de 13 deputados.
Submissão a quanto
obrigas!...

Será que o PS, em Portugal,
não aprende com os seus
partidos-irmãos… ou será a
necessidade de preservar a
União Europeia e as suas
instituições que o faz agir
assim, arriscando perder as
próximas eleições? n

JP

Desabafo de um
militante 

N
ão sendo nem
militante nem
habitualmente (mas
ocasionalmente)
votante no PS, vi

com alguma esperança a
liderança de António Costa,
pensando que resultaria dela
uma oposição séria a este
Governo, profundamente
ideológico, que escolheu
prestar vassalagem aos
“mercados” vendendo-lhes
tudo o que havia para
vender, incluindo a réstia de
orgulho de ser português.
Passados vários meses da
nova liderança, e quando
estamos num momento
decisivo para nós e para a
Europa – onde as escolhas
têm de ser feitas com ideias
muito claras – vejo um PS
com um discurso vago e
ziguezagueante, tentando
ganhar eleições (a continuar
assim não sei sequer se as
ganham) apenas com a
simpatia do seu líder.

Penso que os eleitores como
eu estão fartos de números
de equilíbrio, de eleições em
que de substantivo nada
muda. Daí, a meu ver, o
rápido declínio dos PS da
Europa do sul porque, em
boa verdade, sozinhos ou em
coligações, acabam
governando como a direita.

Vou votar, ainda não sei em
quem. Mas uma coisa sei: não
quero mais Hollandes, nem
PASOKs nem PSOEs.         n

José Caiado

actualidade nacional >>>

o exemplo 
do PasoK na grécia
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A TAP é de todos 

A Privatização da TAP

A
ntes de iniciar o tema
que me leva a
escrever, vem-me à
memória o ano de
2001, altura em que

despertei para o Sindicalismo,
tendo ganho a eleição para
Delegado Sindical.
Nesse tempo a mobilização de
trabalhadores era algo simples
e fácil de fazer, bastava um
Sindicato “ameaçar” com uma
greve que as entidades
patronais ou Governo que não
cumpriam com os Acordos de
Empresa recuavam nessa
batalha quase de imediato.

Travaram-se muitas batalhas a
favor de aumentos salariais,
direitos laborais, regalias ou
outras situações, quase todas
elas ganhas, por força dos
Sindicatos ou por causa da
mobilização dos

Trabalhadores que sentiam a
necessidade de lutar por uma
vida com o mínimo de
condições.

Passados 14 anos, encontro-
me no SNPVAC, onde agora
sou Director, e observo que as
batalhas que outrora se
travaram por aumentos
salariais e afins, são agora
travadas para não perder os
direitos adquiridos ao longo
dos anos.

Acontece que todos os ganhos
salariais ou de direitos não
foram dados pela TAP, foram
alvo de acordos em que se
ganharam e perderam coisas.
No entanto, este Governo
cedo percebeu que seria
atacando os rendimentos dos
trabalhadores que faria com
que a mobilização dos
mesmos sofresse sérios
prejuízos.

Assim, aos poucos os
Governos foram conseguindo
retirar esperança aos
trabalhadores e, mesmo
estando a trabalhar com
condições inferiores às de há 6
anos atrás, a mobilização é
dificultada pelo combate atroz
que também é feito aos
Sindicatos, ou seja, os

Trabalhadores estão a ser
sujeitos a pressões que já se
pensavam ser coisas de um
passado, ainda, pouco recente,
sendo que, os Sindicatos por
sua vez são amputados de
direitos que serviam para
defender os trabalhadores.

E é isto que se passa em
relação à Privatização da TAP.
A mobilização dos
trabalhadores está a ser
constantemente atacada pelo
Governo. Veja-se, por
exemplo, a Requisição Civil
Ilegal que foi feita pelo
Governo na última greve da
TAP. Vejam-se também os
cortes salariais ou proibição
de aumento das Ajudas de
Custo aos trabalhadores da
TAP, que faz com que, perante
o caos económico em que este
país se encontra, não
consigam aderir às causas da
mesma forma de há 6 anos
atrás.

Mas, o mais assombroso é que
têm vindo a ser colocadas pelo
Governo nos meios de
comunicação social notícias
falsas sobre a TAP, ora
dizendo que dá lucro, ora
dizendo que tem prejuízo. Isto
apenas é feito para causar
medo nos trabalhadores,
tentando-os fazer pensar que a
TAP sem privatização irá falir
e tentar fazer com que os
portugueses não queiram uma
TAP Pública.

Felizmente não têm
conseguido nem uma coisa
nem outra, talvez porque
estamos a começar a lutar com
outras armas, aquelas que o
Governo mais teme, expor a
verdade aos portugueses e
conseguir passar a mensagem
de que Portugal precisa de
uma TAP Pública.

E como é que isso tem sido
conseguido? Pois bem, em
Novembro de 2014, iniciei
com o António-Pedro
Vasconcelos (Cineasta) e
outros camaradas o
Movimento Não TAP os
Olhos, com o apoio inicial do
SINTAC, SITAVA e
SNPVAC, exactamente para
que nos fosse possível expor
toda a verdade e contrariar a
falta de mobilização que se
estava a começar a verificar.

Neste momento verifica-se
que os trabalhadores da TAP
voltaram a rever-se nos seus
Sindicatos e estão
completamente mobilizados
para lutar contra a
privatização.

Pelo acima exposto podemos
aferir que estamos perante
uma luta de David contra
Golias, pois, também não
podemos esquecer que o
mesmo Governo que não
autoriza que a TAP melhore as
condições laborais ou salariais
dos seus trabalhadores,
autoriza que uma empresa de
assessoria de Comunicação
social seja contratada para
responder à exposição que o
Movimento Não TAP os
Olhos tem tido na luta contra a
privatização.

Finalizo dando a garantia que
uma TAP privada trará
desemprego, e pioria das
condições laborais e
prejudicará, para além dos
trabalhadores, o país.

A TAP é pública e tem que
permanecer pública. n

Bruno Fialho

(director do SNPVAC e cofundador do

Movimento Não TAP os Olhos)

A resistência dos trabalhadores à intenção de privatização
do grupo TAP é uma expressão avançada da resistência, de
todo o movimento operário em Portugal, ao conjunto de
medidas de destruição que a “Troika” (União Europeia,
BCE e FMI), através do seu “aluno dilecto” – o governo de
Passos Coelho –, vem impondo ao povo e ao país.
Essa resistência continuam, os trabalhadores, a
expressá-la apoiando-se nos Sindicatos que recusaram
acordar com o Governo o “caderno de encargos”
(SITAVA, SNPVAC e SINTAC) e nas suas CTs,
procurando alargar o movimento a outras camadas da
população, por todos os meios que encontram (de que o
movimento Não TAP os Olhos é um exemplo concreto).
É neste contexto que o MS solicitou e publica a opinião
de Bruno Fialho.

tribuna livre
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Significado e alcance dos novos
“pactos antiterroristas”Espanha

a resistência ao nível
real da luta das classes…

«A 30 de Janeiro, foi
anunciado um pacto
“contra o terrorismo

jihadista” entre o
Governo e o Partido

Socialista Operário Espanhol
(PSOE); a 2 de Fevereiro,
esse pacto foi solenemente
assinado por Rajoy (PP,
Partido Popular) e Pedro
Sánchez (PSOE) no Palácio
da Moncloa (residência

oficial do chefe do Governo).
Este pacto representa uma
profunda modificação do
combate político no país.
Trata-se da concretização do
acordo imposto, pelo
representante de Obama,
aquando da reunião dos
governos realizada a 11 de
Janeiro em Paris, após o
atentado contra a Redacção
do semanário Charlie

Hebdo.

Dois dias depois, em
Madrid, sem motivo algum,
o Governo enchia as ruas de
polícias armados com
metralhadoras, e os ministros
do Interior e da Justiça
anunciavam: “O Governo e

o principal partido da

oposição recuperaram o

espírito do Pacto

antiterrorista contra a ETA –

assinado no passado –

empenhando-se em decidir

medidas conjuntas para

fazer frente à ofensiva

jihadista. Os grupos

parlamentares do PP e do

PSOE apresentarão

conjuntamente, nas próximas

semanas (em Fevereiro), um

projecto de Lei orgânica

urgente, para prevenir e

combater melhor o

terrorismo islamita.”»
Após ter enumerado as

tomadas de posição dos

diversos partidos da

“esquerda” – os quais, de

uma maneira ou de outra,

sob pretexto de “luta contra

o terrorismo”, mais não

fazem do que acompanhar

esta tentativa de pôr em

causa os direitos

fundamentais de uma

sociedade democrática – o

artigo continua:

uma resistência que
procura uma outra via

«Nenhum órgão da
Comunicação social pôde
apresentar qualquer exemplo
de adesão a esta urgência
que parece compelir os
dirigentes a alinharem-se
com Obama e Rajoy “contra
o terror”. Até agora as
pressões não conseguiram
fazer com que as
Confederações sindicais se
juntem a este coro.
Em contrapartida, há vozes
dignas no movimento
operário, em particular no
próprio PSOE. Foi assim que
o deputado por Madrid,
Mario Salvatierra, da
Esquerda Socialista, 
publicou um artigo
recordando que no
Congresso o PSOE
denunciou o estabelecimento
da prisão perpétua e
comprometeu-se a fazer tudo
o que fosse possível para
isso não avançar.  
“Que necessidade havia de

dar o aval a um tal assunto?

(…) O PSOE pode

satisfazer-se com a promessa

de anular a condenação

quando for Governo. Estão

os dirigentes do PSOE tão

seguros de que irão

governar em breve e que

rapidamente as coisas

mudarão? (…).”

Este responsável da
“Esquerda Socialista”
partilha o sentimento da
maioria dos militantes e
aderentes socialistas que é
expresso, certamente, nas
reuniões internas. (…) O
pretenso antiterrorismo faz
parelha com o “défice-zero”
e o pagamento da dívida
como valores supremos que
põem em causa a democracia
e a vontade da maioria de
defender os seus direitos e
liberdades. O artigo nº 135
de Zapatero-Rajoy
subordinava todos os direitos
ao pagamento da dívida aos
banqueiros. A Lei orgânica
que estão a preparar terá que
“garantir os recursos

humanos e materiais

necessários para lutar mais

eficazmente contra o

terrorismo na Administração

de Justiça, nas Forças e

Corpos de Segurança do

Estado e nos Serviços

Secretos”.

Tudo isto para lutar contra
um terrorismo cada vez mais
vago, porque agora ele é
definido como “aquilo que

provoca um estado de terror

na população”, “qualquer

forma de radicalização

violenta, inclusive as

expressões de racismo,

xenofobia ou discriminação,

motivadas por intolerância

em relação a opiniões

diferentes”.

Os que hoje intentam um
processo a 300 grevistas, por
um pretenso ataque contra os
direitos dos trabalhadores,

poderão amanhã prender
qualquer um como
“terrorista”, para que o
capital continue a sugar e a
sobre-explorar como lhe
convier.

a guerra dentro e fora…

A União Europeia acaba de
anunciar que vai formar uma
força de choque que possa
intervir em qualquer sítio
num prazo máximo de 48
horas. A Ucrânia e o Estado
Islâmico são o pretexto para
isso, tal como as pretensas
armas de destruição massiva
de Saddam Hussein o foram
para os Bush.
Rajoy ofereceu 4 000
soldados para estarem na
primeira linha na Europa do
Leste. Tal como fez da Base
de Morón o centro da
Africom – o dispositivo dos
EUA contra os povos do
Magrebe e do conjunto de
África.
Mas a principal frente desta
guerra é no interior: o
combate “contra o
terrorismo” e “contra o
défice”, contra as liberdades
e contra o movimento
operário.
(…) O objectivo deste pacto
está agora claro: apoiar
Rajoy, reforçar o regime que
se afunda, tentar conter e
desmantelar o movimento
dos trabalhadores e dos
povos. Nunca foi tão
necessário defender com
unhas e dentes a
independência das
organizações da classe
operária, sindicatos e
partidos.» n

(Extratos da Carta nº 511 do Partido Operário Socialista Internacionalista, de 9/2/2015)



ANO XVII ( II Série ) nº 113 de 24 de Março de 2015 Publicação do actualidade  internacional >>>

A região incendeia-se 
(por François Lazar, transcrito da IO do POI nº 338)

Médio-Oriente

Desde 2011, as guerras
devastaram e continuam
a devastar a síria, a
Líbia, o iémen, assim
como o iraque – já
desmembrado em
diversas zonas, a seguir
à intervenção dos eua.
os actos de barbárie e
de guerra que
submergem a síria não
param de alimentar a
actualidade.
após a morte muito
mediatizada do piloto de
um caça jordano,
queimado vivo pela
organização do estado
islâmico, a fim de
reforçar o exército da
Jordania – que lhe deve
a sua existência –, os
eua aumentaram a sua
ajuda directa para mil
milhões de dólares,
porque toda a região, e
nomeadamente de
forma imediata o
Líbano, está ameaçada.  

O
objectivo dos EUA
– ladeado pela
coligação
internacional – não
é acabar com o

Estado Islâmico (EI), mas
sim contê-lo. Um
esmagamento completo do
EI é considerado impossível
sem uma intervenção em
terra, ela própria impensável.
Contudo, reduzir o campo de
acção da organização do
Estado Islâmico significa, na
prática, reforçar o regime
sírio, que o treino e o

financiamento dos “grupos
islamistas” pelos membros
da coligação visavam
derrubar. 

Já não se trata de
derrubar os regimes
tornados inimigos…

A estratégia que consiste em
rejeitar a possibilidade de
uma intervenção no solo
levou a privilegiar uma vasta
campanha de
bombardeamentos, para a
qual todos os países da
região contribuíram. Cada
vez mais, a guerra com
drones (veículos aéreos não
tripulados e telecomandados)
– cujos resultados assassinos
têm sido impressionantes
sobre as populações civis no
Afeganistão e no Paquistão –
substitui a intervenção
directa sobre o terreno. Já
não se trata de derrubar os
regimes tornados inimigos,
mas sim de aterrorizar as
populações e de acompanhar
a “purificação étnica”,
levada a cabo sob critérios
religiosos, para impedir o
desenvolvimento de
qualquer movimento de
emancipação.

… mas sim de aterrorizar
as populações

Na Síria, as quatro principais
forças em presença (o
Governo, o Estado Islâmico,
a Frente Al-Nosra e os
Curdos) repartem o
território, mas a maioria da
população, sobretudo nas
cidades, continua sob o
controlo do governo de
Bachar el-Assad. Para
Joshua Landis, especialista

em assuntos sírios, a
“somalização” do país
(destruição de todas as
estruturas do Estado - NdT)
é inevitável. Na Síria, já
houve mais de 200 mil
mortos em todos os lados,
dos quais a maioria são civis.
A guerra também já
provocou entre 600 e 800
mil feridos. Mais de 4
milhões de sírios estão
refugiados nos países
vizinhos – essencialmente no
Líbano e na Jordânia – onde
vivem numa grande miséria.
Obama, que não tinha
considerado útil participar no
desfile parisiense de 11 de
Janeiro – onde se
encontraram a maior parte
dos Chefes de Estado
subordinados dos EUA no
Médio-Oriente –, deslocou-
se prontamente ao funeral do
rei da Arábia Saudita, pois
tratava-se de manter e
desenvolver a “coligação
internacional contra o
terrorismo” perante os
acontecimentos actuais.
Com ele, deslocaram-se a
Riade a maior parte dos
Chefes de Estado da “grande
coligação” contra o Estado
Islâmico para reafirmar a
aliança estratégica – e o
apoio militar sem falhas –
com a família real saudita,
que constitui o clã mais
poderoso do país. Foi nesse
momento que voltou a ser
notícia um Relatório
“secreto”, redigido em 2002.

Ele indicaria que a Arábia
Saudita (sem acusar
explicitamente a família real,
mas apontando financeiros
riquíssimos) estaria por trás
dos atentados do 11 de
Setembro de 2001.
A Arábia Saudita (acolitada
pelo Egipto) é um dos
principais pilares da ordem
contra-revolucionária na
região. Contudo, isso não
significa que a classe
dirigente do país seja
homogénea, sendo
necessário à potência
americana que se aproxima
do Irão – “besta negra” da
Arábia Saudita –, fazer tudo
para manter o seu controlo
sobre a actual aliança.
As operações militares dos
EUA estão na origem do
caos sem fim que dilacera o
Médio-Oriente. A cada
Cimeira internacional a
instabilidade aumenta.
Estava previsto que Bachar
el-Assad tivesse caído tão
facilmente como o coronel
Kadhafi na Líbia.
Dado que o Estado líbio já
não existe, o país é
controlado por grupos rivais,
a reserva de armas pilhadas
ao antigo Exército nacional
podem-se encontrar por todo
o Médio-Oriente.
O conflito sírio, com o
surgimento de grupos ditos
islamitas, financiados pelos
países do Golfo e a Turquia,
aliados dos EUA, ameaça
incendiar toda a região.      n

Na Síria, foi com a ajuda de escavadoras que a população de Damasco procurou

sobreviventes sob os escombros dos bairros bombardeados.
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O
sistema capitalista
está a viver uma das
mais profundas e
graves crises das
últimas décadas.

A paz na Europa está
ameaçada. O governo dos
EUA e a União Europeia têm
unido esforços no sentido da
confrontação para uma nova
repartição dos mercados entre
blocos mundiais. Só os
trabalhadores e os povos
europeus, através do combate
contra as medidas de
austeridade e pela defesa das
liberdades democráticas,
estão em condições de se
opôr ao crescente clima
belicista dos respectivos
governos e contra as ameaças
à paz na Europa. 

A alternativa com que a
humanidade se defronta,
desde a Primeira Guerra
mundial – a barbárie ou o
socialismo – mantém toda a
sua actualidade.

A Europa encontra-se numa
encruzilhada. 

Por um lado, assistimos
incrédulos ao massacre de um
povo, mergulhado na barbárie
da guerra, como é o caso do
povo ucraniano. Em sentido
oposto, vemos todo um povo
erguer-se pelo
restabelecimento da sua plena
soberania, contra o jugo e a
espoliação a que o capital
financeiro, sob a batuta da
“Troika”, o submeteu nestes
últimos 6 anos, como é o caso
do povo grego.

Da ucrânia …

Na Ucrânia, o regime de Kiev
– saído do golpe de 21 de
Fevereiro de 2014,
promovido pelos EUA e
apoiado pela União Europeia

– assenta em dois partidos
nazis que dirigem o actual
governo ucraniano de
Poroshenko.

As tropas de choque enviadas
para a região industrial de
Donbass praticam o massacre
indiscriminado da população
civil e a destruição de casas,
infra-estruturas, escolas e
hospitais. Em dez meses de
guerra, mais de 980 mil
pessoas foram forçadas a
abandonar as suas casas e
mais de 50 mil terão já sido
mortas, segundo a ONU. Ao
sofrimento dos mais de 13
mil feridos, junta-se o
silêncio ensurdecedor dos
mortos e o pânico das
populações do Leste
ucraniano em fuga.

Eis a imagem da selvajaria
imperialista. Um país de 45
milhões de pessoas, que há
um ano vivia em paz, está
agora em ruínas.

Numa situação em que o país
está exangue e o regime de
Kiev se submeteu às políticas
de austeridade do FMI, os
movimentos de protesto dos
trabalhadores e do povo
ucraniano contra as medidas
e os ataques desferidos, pelo
governo de Poroshenko,
foram temporariamente
submersos pela guerra.

Esta guerra na Ucrânia
constitui uma das mais graves
crises europeias desde a
última guerra mundial.

De um lado, estão as
populações das Repúblicas
Populares de Donetsk e de
Lugansk (apoiadas por
Putin), que combatem e
procuram defender-se das
atrocidades das tropas de
choque de Kiev. Do outro
lado, temos o imperialismo

americano coadjuvado pelos
seus vassalos europeus, que
fomentam a guerra para
conquistar mercados,
apoderar-se dos recursos
energéticos locais e alargar a
sua zona de influência até à
Rússia.

As sanções económicas dos
EUA e da União Europeia
contra a Rússia visam,
através da pressão exercida
sobre o povo russo, fazer
pender o poder para o lado da
fracção da oligarquia russa
defensora dos interesses
imperialistas americano e
europeu.

O governo russo de Putin –
para defesa dos seus próprios
interesses económicos e
protecção dos seus recursos
energéticos, cobiçados pelos
EUA e União Europeia –
procura sacudir a pressão
económica e militar exercida
sobre o seu País.

O governo de Obama
anunciou a intenção de
entregar armamento a Kiev.
Esta entrega de armamento, a
concretizar-se, constituiria
uma ameaça iminente à paz
na Europa. 

Há que pôr termo a esta
escalada.

Há que pôr termo à divisão
fomentada entre ucranianos
“pró-europeus” e “pró-
russos”. A escolha entre a
adesão à União Europeia
(NATO e FMI) e a eventual
inclusão na “esfera de
influência” da Rússia é uma
falsa alternativa.

o que o povo ucraniano
pretende é a retirada das
tropas beligerantes, o
restabelecimento
incondicional da paz, acabar

com toda e qualquer
ingerência estrangeira na
ucrânia e reconquistar a sua
independência e soberania.

A população, feita refém da
guerra, quer o cessar-fogo
imediato, quer reorganizar a
sua vida, quer restabelecer a
sua soberania fora da alçada
dos regimes despóticos de
Kiev e de Moscovo. 

é ao povo ucraniano que
compete decidir o seu
próprio destino.

Para por cobro aos intentos
desta União Sagrada, aos
massacres e à barbárie em
curso na Ucrânia e à ameaça
de paz na Europa, deve ser
levada a cabo, numa frente
única dos povos e
trabalhadores, uma acção
concertada, nas capitais
europeias, sob uma mesma
exigência:

- Fim imediato da guerra na
ucrânia! 

- restabelecimento
incondicional da paz na
ucrânia!

- Fim à ingerência das
potências estrangeiras na
ucrânia! Deixem os povos da
ucrânia em paz! 

- Fim da austeridade, da
miséria e da barbárie
imposta pelo imperialismo
aos povos europeus! 

- Pela liberdade e
emancipação dos povos
europeus do jugo da
“troika” e do Fmi!

- Devem ser os povos da
ucrânia e dos restantes
países europeus a decidirem
o seu próprio destino! 

Da Ucrânia... à Grécia, o mesmo combate!
Pela independência e soberania dos povos!

tribuna livre
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… à grécia
Enquanto na Ucrânia se
continua a fazer ouvir o rufar
dos tambores de guerra, com
o seu cortejo de devastação e
barbárie, na Grécia, o povo
grego disse que há e quer
outro caminho.

Votando maioritariamente no
Syriza, o povo grego quis
expulsar do governo a Nova
Democracia e o PASOK, ou
seja, os partidos que, na
Grécia, executaram os
programas de terrorismo
social da “Troika” e do FMI,
que destruíram a vida das
pessoas e arruinaram
empresas, que conduziram a
Grécia à ruina e aumentaram
brutalmente a dívida, fazendo
o povo dela seu escravo.

O povo grego desceu à rua
para dizer que a vida das
pessoas se sobrepõe aos
interesses dos “mercados”,
que os recursos do país têm
de ser prioritariamente
canalizados para resgatar as
pessoas da calamidade social
para onde as políticas de
austeridade as atiraram e não
para salvar os bancos, cujos
lucros se alimentam da
espoliação, do sofrimento e
da miséria que provocam nas
famílias, nas empresas e na
economia.

O povo grego desceu à rua
para dizer à União Europeia,
ao FMI e ao BCE, que não
está disposto a pagar uma
dívida que o povo grego não
contraiu, nem dela
beneficiou, e reafirmar que,
ao povo, deve ser devolvido o
que, ao povo, foi confiscado.

Dirigindo-se à Praça
Syntagma, ao Parlamento e
aos Deputados, o povo grego
mobilizou-se para apoiar as
medidas então anunciadas
pelo governo do Syriza,
nomeadamente:

- ligação da electricidade nos
300 mil lares em que esta
tinha sido cortada;

- reposição do salário mínimo
em 751 euros;

- a prestação de cuidados de
saúde gratuitos;

- readmissão dos funcionários
públicos que tinham sido
despedidos;

- anulação da privatização
dos portos e dos aeroportos.

a reacção da união
europeia a estas medidas
foi imediata. a ue fez um
ultimato ao governo grego,
dizendo-lhe que se estas
medidas fossem por diante,
o financiamento seria
cortado.

sabendo que a grécia não
dispõe de moeda própria, a
união europeia utilizou o
euro como arma de
arremesso para pressionar
o governo do syriza e
chantagear o povo grego.  

Do lado do capital financeiro,
tudo será feito para que o
governo do Syrisa abandone
as suas propostas, assine um
acordo de fachada, retome a
austeridade, pague a dívida, e
que tudo continue como
dantes.

Do lado grego, há a vontade
de todo um povo que quer
acabar com o sofrimento e a
humilhação, que quer correr
com a “troika” e pôr fim à
austeridade, que quer
recuperar a sua dignidade e
soberania.

não sabemos qual será o
desfecho das negociações
entre a ue o governo do
syriza, nem a reacção do
povo grego ao que delas
resultar. a História não
acaba aqui. tudo está em
aberto.

O temor da União Europeia e
do capital financeiro é que –
aproveitando a brecha aberta,
pelo povo grego, no
monolitismo institucional –
os povos europeus
generalizem a sua
mobilização e intensifiquem
o seu combate contra os
respectivos governos.

a luta do povo grego, para
pôr termo à austeridade,

aos despedimentos e à
miséria, é, na sua essência,
a mesma que é travada
pelos restantes povos
europeus.

Na tomada de posição de
13/2/2015 sobre a situação na
Grécia, o Movimento de
Resistência à Troika
(MRMT) afirmava:

De um lado “… estão os

governos e as instituições da

União Europeia, empenhados

na aplicação destes planos,

recorrendo a todas as

estratégias e chantagens para

o conseguir …”

Do outro lado “… estão os

trabalhadores e populações

da Grécia, de Portugal e dos

outros países da Europa –
procurando resistir à

ofensiva demolidora dos

postos de trabalho, dos

direitos sociais e das

liberdades democráticas.”

“Os desafios com que estão

confrontados os

trabalhadores gregos são os

mesmos com que estão

confrontados os

trabalhadores portugueses e

do resto da Europa.”

Este é o significado e o

fundamento da ligação entre

a luta de classes em Portugal,

na Grécia e no resto da

Europa.

Esta é a dimensão e a

importância do combate que,

neste momento, deve ser

travado por todos os povos e

trabalhadores europeus para

exigir o fim da chantagem da

União Europeia e do FMI

sobre o povo grego, bem

como o fim imediato da

guerra e o restabelecimento

incondicional da paz na

Ucrânia!                             n

Pedro Nunes

S
egundo o Público, de
24/11/2014, a
desumanidade aqui
retratada, mostra o
valor que a vida

humana representa para o
capitalismo e a verdadeira
natureza da “troika” e dos
seus “programas de
ajustamento”. São 65
pessoas, crianças e adultos.
Têm graus de deficiência
vários, problemas como
autismo ou síndrome de
Down. Vivem todos no

mesmo edifício nos confins
do Sul da Grécia, em
Lechaina, uma pequena
aldeia. São tratados por seis
funcionários. Os que têm
alguma autonomia passam os
dias numa sala, e à noite
recolhem-se em camas
gradeadas, como jaulas. Os
outros passam todos os dias,
todo o dia, dentro de jaulas.
São alimentados através das
grades, dormem num
colchão de plástico, tomam
banhos raros e apressados. n

crianças com deficiências fechadas
em jaulas de instituição na grécia
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Por Xabier arrizabalo

O
capitalismo divide
a sociedade em
duas classes, de
acordo com o seu
lugar no processo

de produção: por um lado,
aqueles que vivemos do
nosso trabalho (a classe
trabalhadora) e, por outro
lado, os que vivem do nosso
trabalho, da parte dele que
não nos pagam (a classe
burguesa). A base material
da dominação da classe
burguesa é a exploração do
trabalho, o que revela o
carácter irreconciliável dos
interesses de ambas as
classes. A luta de classes não
é, portanto, uma questão
teórica ou ideológica, mas
sim material, prática.

Mas não é só isso. Como
Marx estabelece em “O

Capital”, a trajectória do
capitalismo não é casual, mas
obedece a leis – e, em
particular, à lei da baixa
tendencial da taxa de lucro.
Esta baixa pode ser evitada,
pontualmente, através de
diversos meios que, no final
das contas, conduzem
inevitavelmente à necessidade
de um aumento sempre
crescente da exploração do
trabalho. Mas nem sequer isto,
com todo o seu corolário de
destruição económica e de
regressão social, é suficiente.
A acumulação capitalista leva
a uma destruição de forças

produtivas cada vez mais
sistemática. Verifica-se assim
o prognóstico que Rosa
Luxemburgo atribuía a
Engels: socialismo ou
barbárie. Não somente nas
economias mais atrasadas,
mas também nas próprias
potências imperialistas.

Este preâmbulo visa abordar o
significado dos elogios que os
principais meios de
comunicação social têm feito
ao livro, de título equívoco, do
economista francês Thomas
Piketty.“O capital do século

XXI” é um título equívoco
porque não tem nada a ver
com “O Capital” de Marx. O
livro de Piketty carece do mais
elementar rigor. De facto, situa
o seu autor no campo daqueles
a que o próprio Marx chamava
economistas vulgares. Isto é,
dos que não indagavam as
causas profundas dos
problemas da economia
capitalista, limitando-se a uma
descrição puramente
superficial e somente de certas
questões, para as quais davam
uma explicação sempre alheia
ao conflito de classes próprio
do capitalismo.

Prova da vulgaridade de
Piketty é identificar o capital
com uma mera questão
patrimonial, para iludir assim a
relação social de exploração
em que realmente consiste.
Contudo, não se trata de um
acaso, tal como o é que – num
texto de quase mil páginas
dedicado à desigualdade – não
se fale de exploração em
nenhuma delas, nem que se
oculte que a origem da
desigualdade se situa na
produção, nas relações de
produção das quais depende a
distribuição. De facto, a
suposta fórmula que explicaria
a desigualdade para Piketti é
simples aritmética: aumenta a
desigualdade se o rendimento
do capital aumenta mais do
que a produção. Quer dizer:
chove porque está a chover.
Também não é fortuita a
pretensão de resolver o
problema com a
obrigatoriedade de um
imposto, em relação ao qual
nem sequer se diz, claro, quem
o iria aplicar.
Parecer que se muda tudo,
para que nada mude. A suposta
sensibilidade perante a
desigualdade crescente é uma

mera prestidigitação para,
negando a sua origem e
pretendendo que se pode
resolver “com uma homilia
improvisada”, impulsionar o
texto de Piketty. Porquê?
Porque o seu conteúdo
essencial é a negação da
existência de classes sociais,
de exploração entre elas, e
com tudo isso, uma aposta na
preservação da (des)ordem
burguesa. Que continua a
caracterizar-se pela dominação
do capital financeiro dos
EUA, com pés de barro, mas
de qualquer forma o único
gigante (como se observa pela
subordinação a ele da
burocracia chinesa ou do
Governo alemão).

Pelo exposto compreende-se
bem a entronização, não só
teórica mas também política.
Apoiando-se propagandisti-
camente na sua suposta
sensibilidade perante a
desigualdade (na realidade
puro artificio para negar a
perspectiva de classe
ocultando a sua existência),
junta-se aos principais
dirigentes políticos. O
objectivo é sublinhar com
clareza a linha de colaboração
interclassista, cujos resultados
são bem conhecidos.

o Plano Juncker

Aparentemente, nestas
últimas semanas
produziram-se alterações
que revêem a mal designada
austeridade (só para as
despesas sociais, não para as
benesses do capital
financeiro e da Banca em
particular). Trata-se do
Plano Juncker (“Um plano

de mudança para a

Europa”, de 26 de
Novembro do ano passado)
e o anúncio de compra de

É possível hoje um “capitalismo de    rosto humano”?

Capital financeiro = Especulação.



que põem como condição a

preservação do Euro como

algo inevitável estão a alienar

qualquer possibilidade real de

tal defesa.

A segunda década do século

XXI caracteriza-se pelo

agravamento constante dos

problemas sociais, que

podem resumir-se a uma

distância cada vez maior

entre as possibilidades

materiais alcançadas pela

humanidade e as condições

de vida da imensa maioria

da população, dos

trabalhadores, da classe

operária; esta maior

distância é o resultado das

exigências do capital. Já não

há nenhuma dificuldade em

demonstrar a

impossibilidade de um

capitalismo de rosto

humano. Não só

teoricamente como, em

particular, de forma

empírica, e sobretudo à luz

da experiência da regressão

na Europa, que é a

referência mundial pela

institucionalização de toda

uma série de conquistas

operárias e democráticas. A

UE – negação dessa

referência – é a maior prova 

desta impossibilidade.      n

(1) Os accionistas do BEI são os 28

países da UE. O BEI levanta

dinheiro nos mercados de capitais e

empresta-o a taxas de juro

reduzidas para financiar projectos

relacionados com o melhoramento

das infra-estruturas, o

aprovisionamento energético ou as

normas ambientais, tanto na UE

como nos países vizinhos ou nos

países em desenvolvimento.
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dívida pelo BCE, a 22 de
Janeiro. Aqueles que
defendem que há
alternativas, no quadro da
União Europeia, já têm o seu
pedido satisfeito, para além
das declarações oficiais
distorcerem o alcance real
das ditas medidas (os
supostos 315 mil milhões do
Plano Juncker dependem do
investimento privado
mobilizar 15 vezes os 21 mil
milhões que realmente são
disponibilizados pela UE e
pelo BEI (1) – Banco
Europeu de Investimento; do
programa de compra de
dívida, de 60 mil milhões
mensais pelo menos até
Setembro de 2016, o BCE só
assume 20% das possíveis
perdas).

Mas estas medidas,
plenamente de acordo com
as exigências de quem
manda na economia mundial
– que é o capital financeiro
dos EUA através do FMI –
nem só não vão resolver
nada, como se enquadram na
continuidade do pagamento
da dívida ao capital privado
e vêm acompanhadas de
novas exigências de contra-
reformas e cortes.
No quadro do Euro não há
possibilidade alguma de
saída, porque o Euro é
simplesmente um
instrumento para a aplicação
disciplinada do ajustamento
fundo-monetarista na
Europa. No entanto, nós
respeitamos quem não põe
como condição prévia a
ruptura dos povos da Europa
com esse espartilho sinistro,
mas defende
incondicionalmente as
conquistas operárias e
democráticas, ainda que essa
defesa só possa ser realizável
mediante a ruptura com o
Euro. Ao contrário, aqueles

É possível hoje um “capitalismo de    rosto humano”?
o que é o ttiP
(Trans Atlantic Trade and Investment Partnership)?

(respostas do economista
Xabier arrizabalo)

P - As negociações do TTIP
(Acordo de Parceria
Transatlântica de Comércio e
Investimento) entre a UE e os
EUA estão a ser levadas a
cabo em segredo. Parece que
os meios de Comunicação
social assinaram um pacto de
silêncio dando apenas algumas
notícias soltas. Apenas nalguns
sites há documentos com
dados concretos do que está a
ser discutido. Porque crês que
isto ocorre?

X - a meu ver, essa questão
cai por si: se estivessem a
negociar algo positivo para a
população, para os
trabalhadores e os jovens,
obviamente que não teriam de
fazê-lo de maneira
confidencial. o secretismo
decorre do conteúdo
socialmente regressivo do que
estão a tramar. não se trata só
disto, pois pode-se antecipar,
sem risco de errar, que
tentarão impô-lo sem passar
por nenhum filtro realmente
democrático.

P - Qual é o objectivo principal
dos TLC (Tratados de Livre
Comércio) e, em concreto, do
TTIP? Este Tratado UE-EUA
assemelha-se de algum modo
aos TLC anteriormente
assinados, ou traz algo de
novo?

X - os tratados de livre
comércio são simplesmente
uma forma de contornar as
legislações nacionais, único

quadro em que podem ser
institucionalizadas as
conquistas operárias e
democráticas. a novidade,
neste caso, é a amplitude e
profundidade da
desregulamentação que
pretendem, um ataque em
toda a linha a essas conquistas
(que constituem garantias,
direitos e liberdades para as
classes trabalhadoras).
refiro-me a mecanismos
como as desregulamentações
alimentares e sanitárias que
estão previstas, a uma ainda
maior liberalização dos
serviços financeiros, às
isenções de impostos, ao
questionamento das empresas
públicas preparando o
terreno para a sua
privatização e
desmantelamento, bem como
os mecanismos de resolução
de disputas alheios a qualquer
controlo democrático.
embora se conheça pouco,
pode ler-se nas entrelinhas e,
além disso, temos
antecedentes (que mostram a
falácia dos números idílicos
que, sobre os supostos
benefícios, nos são lançados
como cantos de sereia).
inclusive pode aplicar-se-lhe o
princípio da desculpa não
pedida, quando se denunciam
dizendo que não se produzirá
uma corrida aos salários…
como efectivamente ocorreu
com o tLc entre os eua, o
canadá e o méxico. n



flashes internacionais

EUA: a greve mais
importante desde há 35
anos nas refinarias de
petróleo

O mais importante movimento
de greve desde há 35 anos está
em vias de paralisar todo o
sector da refinação petrolífera
nos EUA. No total, 6 550
membros do sindicato United

Steel Workers (USW)
participam, em 15 locais, entre
os quais 12 refinarias, no
movimento iniciado a 1 de
Fevereiro, após a paragem das
discussões sobre um novo
contrato colectivo entre o
USW e a companhia Shell Oil,
filial do gigante Royal Dutch
Shell.
Este contrato colectivo, por
um período de 3 anos, respeita
a cerca de 30 mil assalariados
de 63 refinarias, representando
2/3 da produção nacional. As
discussões versam sobre
aumentos salariais, número de
efectivos, condições de
trabalho e segurança dos
assalariados. Na verdade, as
companhias empregam
trabalhadores temporários para
efectuarem operações de
manutenção.
As negociações foram
rompidas mais uma vez. Para
o presidente do Sindicato, Leo
Gerard, a «recusa dos

industriais em resolver os

problemas de segurança,

através de negociações

assentes na boa-fé, não deixa

outra escolha senão ampliar o

nosso movimento grevista».

Há 35 anos, última vez em que
os trabalhadores na indústria
petrolífera entraram em greve
em todo o país, esta durou três
meses.       n

Cisjordânia
Palestinianos e soldados
israelitas afrontam-se
violentamente em
Hébron

este confronto teve lugar a
27 de Fevereiro, com
pedradas de um lado e
granadas ensurdecedoras
do outro, aquando de uma
manifestação em Hébron,
na cisjordânia, contra a
ocupação israelita.

Centenas de Palestinianos
manifestaram-se – como
acontece todos os anos nesta
época – para reclamar a
reabertura da Rua al-
Shouhada (mártires, em
árabe), que era dantes uma
das ruas mais activas de
comércio da região, mas que
foi fechada pelos Israelitas.
Uma parte do Centro
histórico – em particular ao
longo dessa rua – foi
transformada em campo
entrincheirado, protegido por
vigias e arame farpado. Por
contágio, ruas inteiras de
tendas palestinianas também
encerraram. 125 lojas,
segundo os organizadores da
manifestação.
Esta marcava igualmente o
aniversário do massacre de
25 de Fevereiro de 1994,
levado a cabo com uma
metralhadora por um Israelo-
Americano, Baruch
Goldstein, matando 29
Palestinianos que rezavam
no Túmulo dos Patriarcas. n

Rússia/Ucrânia
após o assassinato de
Boris nemtsov

quaisquer que sejam os
mandantes do assassínio de
Boris nemtsov, em moscovo,
este tem sido utilizado por
toda a parte para atiçar a
guerra que, desde há um
ano, provocou mas de 6 mil
mortos, um milhão
refugiados expulsos das suas
casas e imensa destruição na
bacia industrial de Donbass.
se ninguém pode regozijar-
se com esse assassinato e as
suas consequências – em
particular, para as
populações vítimas da
guerra na ucrânia –
nemtsov está longe de ser o
menino de coro e o
«democrata» descrito pela
comunicação social. 
Entrado na política em 1989,
foi então o protegido do antigo
presidente Boris Eltsine,
graças ao qual se tornou, em
1991, Governador da
província de Nijni-Novgorod,
que ganhou então o epíteto de
«laboratório das reformas» –
ou seja, das privatizações-
pilhagens que permitiram a
antigos dignitários da
burocracia e a muitos
aventureiros amealhar fortunas
colossais.
Eleito para a Duma
(Parlamento), é nomeado
ministro encarregue da
reforma do sector da energia
em 1997 e resume assim o seu
programa: «Devemos

implementar uma série de

medidas impopulares e

dolorosas, em ligação com a

reforma da habitação

municipal, e acabar com as

inúmeras regalias sociais.»

Mas a crise de 1998 na Rússia
custou-lhe o seu destino de
«delfim» de Eltsine. Foi
finalmente um outro «jovem
primeiro» – que se armara
durante as privatizações em
São-Petersburgo e proveniente
do KGB – a ser entronizado.
Remetido para segundo plano
– e prosseguindo a sua carreira
no sector petrolífero –
Nemtsov tornou-se, em 2004,
Conselheiro económico do
presidente ucraniano
Iouchtchenko, saído da
«revolução laranja». Muito
ligado às fundações dos EUA
(em particular a National

Endowment for Democracy,
NED) (1), ele apoiou a
Euromaïdan (2) de Kiev.
Pertence à geração de políticos
carreiristas e mafiosos da
década de 1990 que deixaram
na população trabalhadora a
muito má recordação de uma
época onde a esperança de
vida caiu brutalmente na
Rússia… O que é uma
explicação para que «nenhuma

vaga de indignação se tenha

levantado nas cidades

industriais» após a sua
desaparição.
Quaisquer que tinham sido os
mandantes, este assassinato já
está a ser utilizado para
agravar as tensões e a guerra
de destruição da Ucrânia.   n

(1) Fundação Nacional para a
Democracia.

(2) Euromaidan refere-se a uma
onda de manifestações
ultranacionalistas e agitação civil
ocorridas na Ucrânia, que começou
na noite de 21 de Novembro de
2013 e que levou à renúncia do
presidente Viktor Yanukovytch e do
seu Governo.


