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Unidade contra 
a privatização da TAP!

Este Governo não
pode estar no poder
nem mais um dia!



TAP: Privatizar para destruir
                actualidade nacional 

D
urante os primeiros
dias de Maio
assistimos, a
propósito da greve
convocada pela

Direcção do Sindicato dos
Pilotos da Aviação Civil
(SPAC), a uma das
campanhas mais ousadas e
provocatórias de que há
memória contra a
independência das
organizações sindicais e o
direito à greve, visando
fomentar a divisão dos
trabalhadores.
Durante todo o período de 10
dias que durou a greve – e
também antes e depois –
vimos, ouvimos e lemos que
seriam os trabalhadores os
responsáveis pela situação
financeira de descalabro em
que se encontraria o Grupo
TAP, chegando-se a afirmar
que, em determinadas
circunstâncias, deveria ser
vedada a possibilidade de
fazer greve a determinados
sectores, chegando o próprio
Governo a ameaçar com a
“necessidade” de
restruturação da empresa
(com ou sem privatização)
em resultado dos supostos
prejuízos provocados por
aquela greve.

Com esta campanha
falaciosa procuraram, e
continuam a procurar,
branquear a actuação dos
verdadeiros responsáveis
pela situação que se vive na
TAP e que resulta dos anos
de preparação para a
privatização – que querem, a
toda a força, realizar. Não
são os trabalhadores os
responsáveis pela gestão
danosa de Fernando Pinto,
cujo episódio mais

conhecido é o dos cerca de
300 milhões de euros que
correspondem ao prejuízo
anual com o “negócio da
manutenção” no Brasil.

Por outro lado, temendo a
continuação da resistência
dos trabalhadores, a
Administração e o Governo
têm procurado instalar a
divisão entre trabalhadores,
não se coibindo de ameaçar
com a possibilidade de
despedimento e retirada de
direitos contratuais,
apresentando como falso
alibi os supostos 100
milhões de euros que os
legítimos processos de luta
dos últimos anos teriam
custado à empresa.

É a destruição da TAP que
pretendem, procurando atirar
com a responsabilidade da
situação para cima dos
trabalhadores e usando tal
argumento como justificativo
para a suposta necessidade
de privatização. Trata-se da
continuação da acção
destruidora que vem
prosseguindo – sob comando
da Comissão Europeia, do
BCE e do FMI – o governo
de Passos Coelho.

Mas o assunto ainda não está
encerrado, como referiu o
Secretariado do POUS na
Folha do POUS nº 4 (de 1 de
Maio): 

«(…)Todos os trabalhadores
sabem, baseados na
experiência, que não há
privatizações “boas” e
privatizações “más”.

Todas elas conduzem, mais
cedo ou mais tarde, à

destruição de postos de
trabalho, à destruição de
regalias e conquistas, à
precarização e ao trabalho
sem direitos, ao desemprego
e, por último, à destruição
da própria empresa. São
conhecidos os casos em
Portugal (Sorefame,
Estaleiros Navais de Viana
do Castelo, etc.) e por todo o
mundo.

A privatização da TAP – a
concretizar-se – não será
excepção.

(…) Trata-se de uma
empresa fundamental no
quadro das relações de
estruturação económica e
social que cumpre ao Estado
garantir, que a prazo será
destruída.

(…) A questão da
privatização do grupo TAP
não é, de todo, um assunto
encerrado e na medida em
que as Direcções sindicais
que subscreveram o acordo
sobre o “caderno de
encargos” retirem, de
imediato, essa sua
assinatura – retomando o
respeito pelas decisões do
plenário de trabalhadores –
estarão de novo reunidas as
condições para que a
unidade de todos os
trabalhadores do Grupo TAP
se faça para impedir a
privatização.

Tal permitiria que todos os
trabalhadores e jovens, toda
a população, acreditassem
igualmente que era possível
e reforçassem esse
movimento contra a
privatização.»

Nota: No momento em que este
artigo é escrito não se conhece ainda
o conteúdo da comunicação que o
Governo anunciou para 15 de Maio,
mas tal não alterará – seguramente –
de modo significativo os dados do
problema. n

antónio costa 
e a privatização 
da taP

O
Secretário-
Geral do PS,
opondo-se à
orientação do
Governo de

privatização integral da
TAP, tem defendido que
haja apenas uma
privatização de 49%
desta empresa pública.
Por exemplo, a 3 de
Maio, afirmou em Beja,
segundo a TVI 24:
«“Não é verdade que a
União Europeia não
permita a capitalização
pública.” E mesmo que
o Estado não consiga
sustentar essa
capitalização, o líder do
PS aponta outra solução.
“A solução deveria ter
sido aumentar o capital
da empresa por via da
sua dispersão em bolsa e
nunca perdendo o
Estado a posição
maioritária no capital
da empresa.”»

E ao mesmo tempo,
António Costa diz que –
se chegar ao poder no
Outono – tudo fará para
reverter a venda da
transportadora aérea
(Público, 15/5/2015).

Em qualquer caso, a luta
contra a privatização da
TAP continua a ser mais
actual do que nunca.
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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.

Acabar com o estado a
que isto chegou” é a frase
que ficou na memória
colectiva como a que
Salgueiro Maia proferiu na
parada do Regimento de
Santarém e que terá
desencadeado a sua marcha
sobre Lisboa no quadro do
que a cúpula do MFA
pretendia que fosse um golpe
militar mas que veio a
desencadear a Revolução do
25 de Abril e cujo
aniversário ocorreu há dias.

Nesse próprio dia, a classe
operária e as outras camadas
exploradas da população
tomaram em mãos a tarefa
proposta e começaram a pôr
de pé os seus próprios
organismos de classe que
permitiram iniciar o processo
que viria a impor o controlo
operário nas empresas, a
ocupação das terras
improdutivas, a gestão
autónoma dos bairros, a
destruir as bases do Estado
que tinham servido a
ditadura durante 48 anos.

Nesse movimento foram
constituídos, entre outros,
Sindicatos Independentes e
Comissões de Trabalhadores,
bem como conquistas
significativas que viriam a
ser – mesmo se, muitas
vezes, de forma deturpada –
vertidas em Lei e na própria
Constituição da República,
de que são exemplos as
nacionalizações, a Escola
Pública universal e
tendencialmente gratuita ou
o Serviço Nacional de
Saúde.

Todas essas conquistas têm
vindo a ser postas em causa
e atacadas ao longo dos
anos, num processo de
vingança contra o 25 de
Abril, por sucessivos
governos cumprindo as
determinações das

instituições da União
Europeia e dos seus
Tratados, edifício posto de
pé no sentido de responder
às necessidades do capital
financeiro.

A sua expressão prática é por
todos bem conhecida. Vai
desde o desmando das
privatizações sucessivas, ao
desmantelamento do Sistema
de Ensino e do Sistema
Nacional de Saúde, passando
pelo ataque à contratação
colectiva e à independência
das organizações dos
trabalhadores, etc.

Exemplos mais recentes são
os ataques e despedimentos
na Função Pública, e
particularmente nos
Professores, ou a insistência
na privatização de sectores
fundamentais e estruturantes
da economia nacional, como
é o caso da TAP – que o
governo de Passos Coelho
continua a querer impor – ou
da agora anunciada intenção
de fazer aprovar o “caderno
de encargos” para o Metro,
Carris e STCP.

É um sem número de
medidas que se vêm
traduzindo – e assim
continuará enquanto se
mantiver a submissão às
directivas da Comissão
Europeia, do BCE e do FMI
– em destruição do tecido
produtivo, em alienação de
património e soberania, em
empobrecimento
generalizado e desemprego,…

Como vamos impor a
realização da unidade, agora,
sem esperar pelo voto nas
eleições, para impedir o
Governo de privatizar a TAP,
o Metropolitano e a Carris,
ou continuar a destruir mais
milhares de postos de
trabalho no Ensino e noutros
serviços públicos?

Os trabalhadores destes
sectores sabem isso. Eles não
param de lutar, tal como o
têm feito trabalhadores de
grandes empresas do sector
privado para arrancar
aumentos salariais, garantir
postos de trabalho, preservar
direitos contidos em acordos
colectivos que a nova Lei da
contratação colectiva
permite anular.

Intervir nos locais de
trabalho e nas assembleias
sindicais no sentido de
ajudar a que estas
mobilizações e resistências
deem origem a dinâmicas
que permitam ultrapassar os
obstáculos políticos que
impediram até agora as
direções sindicais de assumir
a postura de construção de
uma só frente de luta, é a
linha de pensamento
partilhada pelos militantes
que se ligaram no
Movimento de Resistência à
Troika (MRMT). Militantes
que partilham o mesmo
horizonte: o da defesa de
governos que rejeitem as
instituições e os tratados da
União Europeia e apostem
na cooperação entre os
povos, lançando-se na tarefa
histórica de construção de
uma União Livre de Povos e
Nações Soberanas da
Europa.

Neste sentido, o Encontro de
16 de Maio, em Lisboa –
impulsionado pelo MRMT –
é um ponto de apoio para a
luta pela unidade dos
trabalhadores e das suas
organizações, para acabar
com a austeridade, com as
imposições da Troika e de
todos os governos que a ela
se submetem.                      n

A Redacção

«Acabar com o estado a que isto chegou»

“



                actualidade nacional >>>

N
o ponto 4.1.1
(contrato para a
equidade laboral),
é proposto um
regime,

eufemisticamente apelidado
como “conciliatório”, de
cessação do contrato de
trabalho aplicável aos novos
contratos em condições
equiparadas ao despedimento
colectivo. O que se pretende é
a extinção do conceito de
justa causa e conceder aos
patrões a liberdade de
despedirem unilateralmente
um trabalhador, bastando
invocar razões de mercado,
estruturais e tecnológicas.

Em vez de propor a
revogação da lei da
caducidade das convenções
colectivas e da restante
legislação antilaboral, que
agravou a insegurança e
precariedade do emprego, o
documento propõe a lei da
selva nas relações de
trabalho. Em vez de combater
o flagelo do desemprego,
com os seus efeitos nefastos e
dolorosos para os
trabalhadores, o documento
propõe o livre despedimento.

No ponto 4.1.3
(complemento salarial
anual), é proposto um
“imposto negativo”, ou seja,
um subsídio público aos
agregados familiares que

recebam das entidades
patronais um rendimento
inferior à “linha de pobreza”. 

o que isto configura é o
“dumping” salarial!

O que se está a propor é que
os patrões prevaricadores –
que pagam salários de
miséria (abaixo da linha de
pobreza) e se aproveitam do
emprego precário – sejam
premiados, em vez de serem
penalizados.

O que os autores do
documento estão a propor é
que se beneficie o “infractor”,
que este receba uma
compensação pelo ilícito
praticado, e que, ainda por
cima, essa compensação seja
financiada à custa dos nossos
impostos. é escandaloso!

Em vez de proporem o
aumento do salário mínimo
e a aplicação de medidas
coercivas que obriguem os
patrões a pagar o que
devem, os autores do
documento propõem que o
“dumping” social seja
financiado com os impostos
dos contribuintes, premiando
os patrões (infractores).

Em vez de proporem o
combate à precariedade, os
autores desta proposta, mais
não fazem do que premiar os

infractores e incentivá-los a
continuarem na senda da
precariedade e a fomentar o
seu agravamento.

Segurança Social
e Reformas

É
sabido que, em
consequência do
aumento do
desemprego e dos
cortes salariais, a base

contributiva para a Segurança
Social (número e
trabalhadores empregados e
salários) tem vindo a reduzir-
se. Para fazer face a esta
carência de financiamento, o
que propõem os autores do
documento “Uma década
para Portugal”?

No ponto 4.1.6
(Diversificação do
financiamento da
segurança social), os
autores propõem a redução
gradual (até 2018) da Taxa
Social Única (TSU), no total
de 8%. Para os trabalhadores,
a parte da TSU directamente
descontada no salário seria
reduzida em 4% e a parte da
TSU entregue pelos patrões
seria reduzida noutros 4%, no
dizer dos autores, para
atender “às dificuldades
específicas do sector
empresarial português”.

Em vez de contrariarem a
erosão da base contributiva,
propõem exactamente o
contrário – a descapitalização
acrescida da Segurança
Social, através da redução
cumulativa (em 8%) da TSU,
retirando os recursos
indispensáveis ao pagamento
das pensões e demais
complementos sociais. Na
entrevista dada ao Expresso
de 1/5/2015, Mário Centeno
reconhece, com a maior das
naturalidades, que “Isto vai
reduzir as novas pensões.”!

trata-se de um ataque
directo à sustentabilidade
da segurança social que
importa combater!           

O PS e o documento 
“Uma década para Portugal”

Legislação laboral

Desde que ganhou as
“primárias”, muitos
militantes e simpatizantes
depositaram as suas
expectativas no novo
Secretário-Geral do PS.
António Costa disse que
havia “alternativa” ao
empobrecimento e à
austeridade, que havia
outro caminho através do
crescimento. 

António Costa
encomendou um estudo a
uma equipa “técnica”
externa ao PS (constituída
por 12 economistas)
liderada por Mário
Centeno, consultor do
Banco de Portugal (BdP).

Segundo António Costa, o
documento resultante
desse estudo – “Uma

década para Portugal” –
apresentado como o
cenário macroeconómico
de enquadramento ao
futuro Programa do Ps,
servia para mostrar que
essa alternativa era
possível.

Sendo esse documento o
núcleo do futuro programa
eleitoral do PS, importa
saber o que ele nos diz,
nomeadamente sobre
Legislação laboral, Salário
Mínimo, Segurança Social
e Reformas.
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C
ontrariamente ao que
se poderia pensar, o
documento
encomendado por
António Costa não é,

nem meramente técnico,
nem socialmente inócuo,
nem politicamente imparcial.
Como Francisca Guedes de
Oliveira (economista que
participou na elaboração do
documento) esclarece no
Público de 10/5/2015: 
“O relatório pretende ser
técnico… embora se baseie
num conjunto de opções de
natureza
político/ideológica…”.
ao propor a liberalização
dos despedimentos, o

incentivo da precariedade, o
financiamento do “dumping”
salarial à custa dos nossos
impostos, o
desmantelamento da
Segurança Social com a
redução da TSU, as opções
subjacentes mantêm-se na
linha das “reformas
estruturais” (flexibilização
laboral, precarização do
emprego, redução dos
encargos para os patrões,…)
e da “desvalorização
interna” (redução dos
salários e pensões,…)
preconizada pela “Troika”.
António Costa foi eleito nas
“primárias” com base na
“promessa” de acabar com a

austeridade. O estudo
encomendado pretende ser
uma caução de crédito ao
futuro programa com que o
PS se irá apresentar às
próximas eleições. O
documento de
enquadramento
macroeconómico foi
elaborado por um grupo de
técnicos liderado por Mário
Centeno que, segundo o
Expresso de 25/4/2015,
primava por “alinhar pelas
teses da Troika”, nas reuniões
em que participou enquanto
representante do BdP.
No final do debate que se
realizou no ISEG, António
Costa afirmou que “com
grande probabilidade, 95%
das medidas propostas (no
documento)” irão estar
presentes no Programa de
Governo (Público de
7/5/2015).
Será que medidas idênticas
às que afundaram o País
poderão constituir uma
“alternativa” credível ao
empobrecimento e à
austeridade? Poderão elas
permitir o crescimento
económico?
Será que medidas idênticas
às que conduziram o País ao
descalabro poderão produzir
efeitos e resultados
contrários aos ocorridos,
apenas por serem aplicadas
por um Partido diferente?
Persistir nesse caminho só
contribuirá para confundir os
militantes, decepcionar os
simpatizantes e empurrar
votantes desiludidos para os
braços da direita.
O PS foi construído com
base na luta contra a
opressão e contra as
desigualdades. O PS foi
construído com base na luta
pela liberdade, pela
democracia, por uma
sociedade com direitos, onde
todos pudessem aceder ao
Ensino, à Saúde e à
Segurança Social,
independentemente dos seus
rendimentos.
O Povo só pode ser
“resgatado” da austeridade
com medidas que a
combatam, e não com
medidas que a perpetuem. O
“certificado“ de confiança e
credibilidade que António

Costa pretende obter, não
pode ser emitido pela
“escola“ daqueles que
defendem as “teses da
Troika“, mas pela “escola“
daqueles que, dentro e fora
do PS, se empenham
diariamente, nos seus locais
de trabalho, para organizar a
resistência e o combate
contra os ataques dos patrões
e do Governo.                    n

Pedro Nunes

Questões técnicas ou políticas?

Natureza das quotizações para 
a Segurança Social

O que está em jogo?

T
anto a fracção
descontada no salário
do trabalhador (11%),
como a fracção
entregue pela

entidade patronal (23,75%
do salário do trabalhador),
são ambas parte integrante
do salário.
A parte da TSU paga pelo
patrão não lhe pertence. É
uma componente do salário
do trabalhador, em que a
entidade patronal é um mero
“veículo” que efectua, em
nome do trabalhador, esse
pagamento à Segurança
Social.
Qualquer redução da parte
da TSU entregue pela
entidade patronal significa
um corte da massa salarial e
não a redução de uma
alegada contribuição do
patrão.
As quotizações para a
Segurança Social não são
impostos. Os trabalhadores
confiam a gestão das suas
contribuições ao Estado. O
Estado não é proprietário
delas. Os trabalhadores são
os únicos proprietários
(titulares) das quotizações
para a sua Segurança Social.

A ambiguidade e a confusão
propositadamente alimentada
entre quotizações e
impostos, entre Segurança
Social e Estado – em que
aquela constitui uma rúbrica
do Orçamento do Estado –
serve para permitir o desvio
de um recurso colectivo
autónomo (quotizações dos
trabalhadores) para outros
fins, colocando-o seja ao
serviço do Orçamento do
Estado, seja para servir
interesses privados. 
O Estado não pode
desapossar os trabalhadores
das suas quotizações para a
Segurança Social. As
quotizações têm uma
natureza distinta dos
impostos e, por isso, devem
ser deles autonomizadas.

as contas da segurança
social não devem estar
integradas na conta do
orçamento do estado!

a defesa da segurança
social exige que a sua
gestão seja autonomizada e
esteja sob controlo dos
trabalhadores!                  n

ou a defesa das “teses 
da Troika” e do governo
PSD/CDS, ou seja, a
continuação de uma
política de subordinação
do país e da Assembleia
da República aos
interesses do capital
financeiro – veiculados
pelas instituições da UE
(Comissão Europeia e
Banco Central Europeu)
e pelo Fundo Monetário
Internacional – que
conduzem à privatização
e ao desmantelamento
das conquistas
fundamentais do 25 
de Abril. 

ou, pelo contrário, a
resposta unida dos
trabalhadores – e a
organização do combate
pela unidade das suas
organizações,
associações,
colectividades,… 
–  contra esta ofensiva e,
no mesmo movimento,
conseguir derrubar o
governo PSD-CDS e
impor a constituição de
um Governo que, em
ruptura com os ditames
dessas instituições, ponha
em prática um Programa
de defesa do povo
trabalhador português,
em solidariedade com os
trabalhadores e povos
dos restantes países.

Há que escolher! n



                

Romper com o euro seria o caos?

A PROPÓSITO DO 25 DE ABRIL…
Um dia vai ser possível...

A
unidade de esquerda
para um governo de
esquerda tem de ser
possível.
Contrariando aquela

que, infelizmente, tem sido a
História da esquerda desde o
25 de Abril de 1974.
A unidade da esquerda não
terá, de certeza, os
protagonistas que a imagem
relembra. Mas será possível
com outros protagonistas para
enfrentar as exigências de
reposição de justiça social que
os nossos dias pedem!
Quando passa mais um ano

sobre o 25 de Abril de 1974,
faz todo o sentido relembrar a
urgência, a exigência da
unidade da esquerda, neste dia
em que a coligação de direita,
PSD/CDS, que sustenta o
governo, apresentou a reedição
da sua unidade.
Bem sei que não é fácil a
unidade da esquerda, até
porque a definição de esquerda
começa logo por ditar as
primeiras grandes
divergências. É uma coisa que
já tem tanto tempo que é
História...

recebemos esta contribuição
do economista Xabier
arrizabalo montoro, que dá
exemplos referentes à
realidade existente em
espanha. mas, para além das
diferenças – nomeadamente
da constituição monárquica
que, no essencial, permanece
quase a existente no tempo da
ditadura franquista – não é o
governo de coelho-Portas um
tão fiel aplicador dos ditames
da ue e do Bce como o
governo de rajoy? e não são
idênticas as consequências
para as classes trabalhadoras
em Portugal?

A
s instituições do
capital necessitam de
insistir no slogan:
“Fora do euro só
haveria caos”. E

anunciam, com o tom
melodramático dos maus
novelistas, graves momentos
históricos: “Acabaríamos no
racionamento, como nas
guerras”.
Será realmente assim? Os

Mas tal como a direita se uniu
– numa primeira fase, com a
chamada “Aliança
Democrática” para
interromper um processo de
verdadeiras reformas e
rupturas sociais, políticas e
económicas iniciadas com
Abril de 1974, e depois se uniu
de novo, em 2011, para
aproveitar a onda da bolha
capitalista internacional para
dar machadadas violentas na

vida das pessoas – também
deveria existir, à esquerda, a
mesma capacidade de chamar
à unidade para vencer as
políticas austeritárias impostas
pela direita...
Não é fácil, eu sei!... mas
acredito que um dia vai ser
possível! n

João Pedro Freire 
Socialista sem partido

Anticapitalista ativo
Do lado dos trabalhadores na

barricada da luta de classes

actualidade nacional >>>

trabalhadores constatam todos
os dias o contrário: sob o
férreo espartilho do euro, o
caos é cada vez maior. Porque
entendem por caos a
deterioração das suas
condições de vida, que é o
resultado das políticas que lhes
impõe o governo do PP
submetido às directivas da UE
e ao BCE (instituições
submetidas, por sua vez, ao
FMI).
Têm a desfaçatez de falar de
guerra aqueles que, com as
suas políticas, estimulam um
gasto em armamento de mais
de dois mil milhões de dólares
(quase duas vezes o PIB
espanhol). Aqueles que estão a
declarar uma guerra cada vez
mais feroz contra as classes
trabalhadoras, como mostram
todos os indicadores sociais.
Falam também do risco de
racionamento, quando na
realidade ele já existe – um
racionamento que se rege por
um único critério: o poder de
compra. Há racionamento no
acesso à Universidade, a qual
45 mil jovens deixaram de
frequentar nos dois últimos

anos. Há racionamento do
medicamento contra a hepatite
C, de que só dispõem aqueles
que podem pagar dezenas de
milhares de euros por ele. Há
racionamento no uso de
habitação, de que foram
excluídas centenas de milhar
de famílias nos últimos anos.
A partir da UE e do BCE
procuram enganar-nos com o
clássico falso dilema: “Ou nós
ou o caos”, quando o caos é
provocado por eles. Mas, uma
simples saída do euro seria a
solução? No quadro da
economia capitalista actual, no
seu estádio imperialista, não há
saída. Contudo, a exigência de
ruptura com a UE e o euro é
imperativa, porque constituem
o primeiro muro contra o qual
se choca qualquer
reivindicação operária ou
meramente democrática.
Por isso mesmo, é leviano e
irresponsável propor que
depositemos ilusões em
pretensos “novos modelos
produtivos”, “repartição do
trabalho e da riqueza”,
“rendimento básico” ou
“emprego garantido”,

subordinados a esse muro e ao
da própria Constituição
monárquica. Porque todas
estas fórmulas partilham a
falácia de que se podem evitar
as consequências sem mexer
nas suas causas. Como se na
UE e com o euro se pudesse
promover uma
reindustrialização através de
investimento público, regular o
sistema financeiro e o
comércio externo através, por
exemplo, do estabelecimento
de tipos diferentes de
permutas.
Sem maximalismos nem
sectarismos: não exigimos a
ruptura com o euro para
defender as reivindicações,
mas que esta defesa seja
incondicional, isto é, não
submetida a nada: nem
objectivo de défice, nem
pagamento de dívida. Nem
submetida à UE, ao euro ou à
Constituição. Porque se não,
subordinam-se as
reivindicações a outros
interesses e, assim, adiadas
eternamente, nunca se
ganharão. n
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A Federação do Partido Socialista do Distrito de Leiria decidiu homenagear os deputados
constituintes do distrito, com o descerramento de uma placa alusiva, na respectiva Sede. 
O Presidente da Federação convidou os deputados constituintes e o Presidente do PS a estarem
presentes na cerimónia, anunciando em seguida um jantar-convívio em Ansião, numa zona
empresarial do norte do distrito, onde seria dada a palavra aos deputados. Estavam presentes cerca
de 320 militantes e simpatizantes de diferentes vilas do distrito. Foi importante ter participado e
tomado a palavra, numa intervenção (ver abaixo) que suscitou aplausos de sectores importantes da
sala e obrigou a mesa, incluindo o próprio Presidente do Partido, a aplaudir também.
No final alguns militantes quiseram tirar fotos connosco e em particular, membros da Juventude
Socialista de Leria pediram, a mim e ao Álvaro Órfão, para reunirmos com eles a fim de melhor
conhecerem aquele período.

As comemorações dos 40 anos da Assembleia Constituinte

Viva a Assembleia Constituinte Soberana

É
com orgulho que no
aniversário dos 40
anos da Assembleia
Constituinte entendo
dar o meu testemunho

como deputado eleito pelo
Partido Socialista do distrito de
Leiria, para elaborar a
Constituição da República
Portuguesa.
Sinto o dever de o fazer, muito
em particular em relação às
gerações mais jovens.
Vivia-se um período em que as
massas populares, após uma
ditadura feroz de 48 anos,
saíam à rua e procuravam
organizar-se autonomamente.
Nas Câmaras municipais e
Juntas de freguesia, todas elas
comprometidas com o antigo
regime, as populações
procediam ao seu saneamento,
substituindo-as por homens da
sua confiança.
Este mesmo movimento de

saneamento alastrou às
grandes empresas, cujas
administrações eram
cúmplices do regime
salazarista, dando origem a
Comissões de Trabalhadores
eleitas em Assembleias por
todos os trabalhadores, para o
exercício do controlo de
gestão.
(…) Nos bairros constituíam-
se Comissões de moradores
para resolver os problemas de
habitação das populações
carenciadas.
Nos campos do Sul procedia-
se à expropriação dos
primeiros latifúndios e nas
vilas do centro e do norte
organizavam-se sessões para a
constituição de pequenas
cooperativas agrícolas. 
(…) Nas escolas e nos
hospitais procurava-se, na
prática, começar a lançar as

bases de uma gestão
democrática do Ensino e da
Saúde, assim como na
Segurança Social.
Responsável pela construção e
implantação do Partido
Socialista na zona centro do
país, foi esta a orientação da
campanha no distrito. 
(…) O Partido Socialista era
portador de uma proposta que
permitia abrir uma saída
política face às diferentes
forças em presença: o combate
por uma Assembleia
Constituinte Soberana, sobre a
base de eleições livremente
convocadas.
Foi esta proposta política que
correspondendo às aspirações
da maioria da população
trabalhadora deu uma vitória
de 38% ao PS e de apenas
12% ao PC, condenando-o
pela sua subordinação ao
aparelho militar do Conselho
da Revolução e derrotando-o
em bastiões operários como
por exemplo na Marinha
Grande. Os dois partidos da
direita, apesar dos métodos do
caciquismo no interior do país,
não obtiveram juntos mais do
que 34% dos votos.
Orgulho-me pois de, com
outros deputados socialistas,
termos contribuído para
introduzir no projecto de texto
socialista levado à discussão

na Assembleia, a expressão
viva deste movimento real,
muitas vezes com a ajuda da
Comissão de Trabalho e da
Comissão de Agricultura o que
implicava um debate vivo no
interior do grupo parlamentar.
(…) O projecto socialista
constituiu a coluna vertebral
da Constituição da República
Portuguesa em matéria de
direitos, liberdades e garantias
individuais, de direitos
sindicais, da existência e
poderes das Comissões de
Trabalhadores, do direito à
Saúde, ao Ensino e à
Segurança Social, da
nacionalização dos sectores
estratégicos da economia.
Apesar das suas diferentes
revisões, a Constituição
mantém-se como um elemento
de resistência contra os que
querem destruir todas as
conquistas sociais nela
inscritas, e permanece ainda
um quadro soberano, que pode
permitir uma livre cooperação
com outras nações soberanas
da Europa.
Aproximamo-nos das eleições
legislativas e a questão que se
põe para todos os que se
reclamam do socialismo, é
saber se o Partido Socialista
pede o voto para assumir um
Governo a favor dos interesses
do povo, Governo
incompatível com as
imposições das instituições
financeiras internacionais.
O exemplo da Grécia mostra
que não há qualquer margem.
Nenhuma das mais pequenas
reivindicações foi satisfeita e o
capital financeiro continua
todos os dias a exigir mais
contra-reformas.
É a esta linha de
independência face aos
tratados e instituições
internacionais e a uma livre
cooperação entre nações
soberanas que eu deixo aqui o
meu apelo.                             
Saudações socialistas             n

Aires Rodrigues

Foto de deputados pelo PS à Constituinte, entre os quais Álvaro Órfão e Aires Rodrigues

(1º e 3º a contar da direita), tirada na Sede do PS em Lisboa.



                

Camaradas e companheiros de luta,

A
poucos meses das
eleições para a
Assembleia da
República, com
mobilizações e lutas

que nunca pararam, perante a
ofensiva ininterrupta de um
Governo apostado em levar até
ao fim a destruição do que
resta do país de Abril, o que
todos perguntamos é como se
pode acabar com isto, como se
pode pôr fim a este Governo e
à sua política.
As Direcções da generalidade
das forças políticas da
oposição respondem à
população tão castigada que
use bem o seu voto para pôr
fim aos ataques e à destruição
do país.
Será que podem os
trabalhadores da TAP, do
Metropolitano de Lisboa e do
Porto, da Carris ou da CP
esperar pelas eleições, quando
o Governo procura acelerar a
venda destes sectores?
Catarina Martins tem razão

quando afirma que é preciso
parar a ânsia privatizadora do
Governo.
(…) Nenhum trabalhador,
nenhum militante aceita ver
estes ataques consumados.
O que fazer então? 

O que falta para que todas as
organizações que se reclamam
do 25 de Abril organizem uma
mobilização nacional que,
com o apoio de todos nós,
obrigue o Governo a
retroceder nesta ofensiva? Não
será esta a melhor forma de
pôr fim à continuação da
política de destruição e de
consumar também a sua
derrota eleitoral?
Todos queremos acabar com a
política destruidora das nossas
vidas. Mas todos sabemos que
ela pode continuar, mesmo se
a maioria dos votos for à
esquerda. As instituições da
União Europeia e o FMI
continuarão a tentar impor ao
povo português a

subordinação do país aos
interesses do capital
financeiro.
Quem pode deixar de ter em
conta o exemplo do povo
grego, cujo Governo – eleito
na base de um programa
“anti-Troika” – continua a ser
alvo da chantagem das
instituições da UE e de um
ultimato de pagamento de
juros por parte do FMI? 

Sem dúvida que este é o
problema crucial que todos
temos que debater.
Será possível operar esta
viragem sem afrontar as
instituições da Troika? E, ao
fazê-lo, ficaremos
obrigatoriamente isolados?
A nossa própria experiência
mostra-nos que tudo pode
mudar de um dia para o outro,
como aconteceu no 25 de
Abril de 1974. 
Não será também assim hoje
se se realizar a unidade,
obrigando o Governo a

Sessão-debate de apresentação do livro “Capitalismo e Economia mundial”

A sessão decorreu na Marinha
Grande, no Auditório da
Câmara Municipal, a 11 de
Abril, com a presença de 42
pessoas

Á
lvaro Órfão foi
convidado para fazer
a apresentação de
Xabier Montoro e
disponibilizou-se,

prontamente, a fazê-lo.
A exposição do autor foi,

como sempre, excelente e
prendeu a atenção da
assistência.
A professora e jornalista Alice
Marques afirmou que era a
melhor exposição sobre a
teoria marxista que tinha
ouvido nos últimos 30 anos e
que, para ela, como jornalista
era importante conhecer este
tema, porque normalmente os
jornalistas não têm esses
conhecimentos para colocar as
questões pertinentes aos

políticos ou aos economistas.
Licínio de Sousa afirmou ter
lido análises que constam do
livro do autor, baseadas no
método marxista sobre as
realidades económicas,
políticas e sociais que
enformaram o bloco
económico e político dos ex-
países de leste, designados por
Comecom, bloco que – com a
queda do Muro de Berlim – se
esboroou como um baralho de
cartas. Perguntou, ainda, o que
aconteceria face a uma
situação de crise como aquela
que está a acontecer na Grécia.
Por outros intervenientes,
foram colocadas algumas
questões, nomeadamente:
- Actualidade da teoria
marxista e se pode ser aplicada
tal como foi formulada
- Necessidade de desmistificar

a falsa transparência do que é
comunicado pela imprensa
- Situação da Grécia
- Situação do Euro:
consequências da saída
- Face às transformações
profundas e expectativas
criadas com o 25 de Abril,
qual a saída para a actual
situação.
Como a sessão teve que
encerrar às 24h, foi proposto
continuar a discussão e
aprofundá-la, numa data
próxima, na sede do MRMT. n

observação: a organização e a
mobilização foram periodicamente
centralizadas, os cartazes resultaram
de um trabalho de equipa e a
notícia/anúncio no jornal local, trouxe
assistência. Houve uma colaboração
com uma livraria local onde esteve
colocado um cartaz a anunciar a
sessão e que vendeu vários livros
“Capitalismo e Economia Mundial”.

retroceder nas privatizações e
nos despedimentos, criando
uma dinâmica capaz de
influenciar outras
mobilizações?
Quem poderá negar que este
caminho obrigará a recuos na
União Europeia e à formação
de governos que apostem na
cooperação entre os povos, na
via de uma União Livre e
Solidária de Povos e Nações
soberanas da Europa?
É com as preocupações que
expressamos nesta carta e com
a convicção de que o caminho
que pode ser seguro para
acabar com a política de
destruição é a mobilização
unida das classes trabalhadoras
com as suas organizações, que
nos dirigimos a todos vós,
convidando à participação no
debate – que desejamos livre,
aberto e fraterno – a ter lugar
no encontro nacional para a
unidade, de 16 de maio, em
Lisboa.                                   n

Actividade do MRMT
O Movimento de Resistência à Troika dirige-se
às organizações dos trabalhadores
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O
caderno de
reformas ou
desmantelamento
das empresas do
sector público na

área do ambiente iniciou-se
com a privatização da
Empresa Geral de 
Fomento (1), a qual
pertencia à Águas de
Portugal (2) e foi vendida ao
Grupo Mota-Engil.
Privatização feita à revelia
da mais elementar legalidade
e contra a vontade dos
municípios, que, assim, se
viram destituídos da
possibilidade de uma real
intervenção e controlo nas
empresas concessionárias,
como por exemplo, a
“Valorlis” onde eles próprios
eram accionistas.
A AdP tem vindo a levar a
cabo uma reestruturação que
abrange a captação,
tratamento e distribuição de
águas aos municípios,
cobrindo cerca de 80% da
população nacional.

Com esta reorganização do
sector, 19 sistemas
multimunicipais ficam
reduzidos a cinco grandes
empresas. Duas já existiam.
As outras três acabam de ser
aprovadas em Concelho de
Ministros. Tendo como
consequência a perda de
autonomia dos sistemas
multimunicipais.

Como nada disto é inocente,
foi preciso ir mais longe e
atropelar o que está inscrito
na Constituição e que
concedia aos municípios o
poder de fixação das tarifas
da água, saneamento e
tratamento de resíduos
sólidos urbanos.

Agora, a entidade reguladora
– a ERSAR, que emitia
pareceres e recomendações –
passou a ter o poder de
fiscalizar, regulamentar e
impor a fixação de tarifas, o
que colide frontalmente com
a autonomia constitucional
do Poder local.

Com estas medidas políticas,
pretende o Poder central que
a captação e distribuição da
água, o tratamento dos
esgotos e o tratamento dos
resíduos sólidos passem a ser
auto-sustentáveis, de um
momento para o outro.
Ignorando que retirou aos
municípios a capacidade
negocial que tinham
anteriormente e que
perderam com a
privatização, por exemplo,
da EGF.

Infelizmente, as
consequências desta nova
regulamentação irão

inevitavelmente reflectir-se
nas nossas facturas da água,
saneamento e resíduos
sólidos, que serão
forçosamente agravadas. 

Concluídas estas novas
medidas políticas e
regulamentações de
estrangulamento do Poder
local e aumento de tarifas,
tudo estará a postos para
entregar a privados as
chamadas “concessões”.

O Governo, mudando o seu
discurso inicial, evita agora
falar em privatização,
optando pela fórmula mais
subtil de “concessão a
privados”. Pode chamar-lhe
o que quiser, o que a
realidade demonstra é que se
trata do desmantelamento de
um sector, que sai do
controlo público e do Poder
local, entregando às
empresas concessionárias
lucros substanciais sem
correrem qualquer risco.

Vejamos apenas o resultado
do caso paradigmático de
dois municípios que optaram
pela concessão a privados,
com contratos leoninos a 35
anos: Barcelos e Marco de
Canavezes.

A Câmara Municipal de
Barcelos foi condenada, pelo
Tribunal, a pagar uma
indemnização de 172
milhões de euros à Águas de
Barcelos, detida pela
Empresa de Administração e
Gestão de Sistemas de
Salubridade (AGS), do
grupo Somague, e pelo
Grupo Alexandre Barbosa
Borges (ABB).

Por sua vez, a Câmara de
Marco de Canavezes foi
condenada a pagar à Águas
do Marco, (curiosamente
também propriedade da
AGS) a quantia de 16
milhões de euros.

Segundo uma auditoria do
Tribunal de Contas, os
encargos públicos com
concessões das águas
atingiram os 93,4 milhões de
euros em Junho de 2013.
Esta auditoria revelou,
também, que os privados
conseguem um lucro
excessivo com estes
contratos, que na maioria
contêm cláusulas que
prejudicam o interesse
público. 

E todos estes contratos de
concessão lesivos para o
interesse público e os litígios
consequentes se passaram
perante a passividade da
entidade reguladora.

Convém lembrar que a
privatização da Águas de
Portugal era uma intenção do
actual Governo e a sua venda
constava mesmo do
programa eleitoral do PSD.

O Poder local tem uma
palavra a dizer quando se
trata de um bem essencial,
como a água.

Não podemos deixar de
apoiar a atitude de todas as
autarquias que recusam
ceder à chantagem do Poder
central na defesa dos seus
munícipes e de mobilizar-
nos em defesa desse recurso
natural, indispensável à vida,
mantendo-o na esfera
pública. n

Maria João Gomes

(1) A EGF tem por missão o
tratamento dos resíduos sólidos
urbanos.

(2) No Grupo Águas de Portugal
SGPS (AdP), criado em 1993, está
integrada a EPAL - Empresa
Portuguesa das Águas Livres (que já
tinha passado de “pública” a
“sociedade anónima”, metamorfose
visando a sua futura privatização).

A sanha privatizadora do Governo – fiel aplicador dos ditames
do FMI e das Directivas da União Europeia – não deixa de fora
nada que possa dar lucro. Nem sequer um bem tão essencial
como a água – da qual ninguém pode prescindir. Privatização
contra a qual é indispensável a mais larga unidade, das
populações e dos trabalhadores, com as suas organizações.
Por isso, achamos pertinente esta contribuição da camarada
Maria João Gomes (Autarca eleita pelo Movimento +Concelho
que tem exercido o cargo de vereadora da Câmara municipal da
Marinha Grande).

A face oculta da privatização da água



                actualidade  internacional >>>

Trezentos sindicalistas continuam ameaçados
com penas de prisão no Estado espanhol

Campanha internacional

E
nquanto a União
Europeia e os
governos de
“esquerda” e de
direita que a

compõem só têm na boca as
palavras “democracia”,
“liberdades”, “direitos do
homem”, etc., mais de 300
sindicalistas do Estado
espanhol continuam a ser
levados aos tribunais e
ameaçados com penas de
prisão.
Qual o seu crime?
Numa carta dirigida às
organizações sindicais, o
comité internacional
contra a repressão
(cicr) lembra:
«Muitas dezenas deles já
foram condenados a pesadas
penas. Em particular,
queremos insistir no facto de
que a principal base legal
das perseguições contra os
sindicalistas é o art. 315-3
do Código Penal –
decalcado da infame
legislação franquista.»
Julguem vocês próprios.
Este artigo 315 faz parte do
Título XV do Código Penal
espanhol: «Violações dos
direitos dos trabalhadores»
(sic), e foi redigido em 1995
na sua formulação actual,
pelo governo “socialista” de
Felipe González,… inspirada
numa formulação do Código
Penal franquista de 1967.
Ele está redigido assim: «As
mesmas penas da segunda
alínea (1) serão infligidas
àqueles que – agindo em
grupo, ou individualmente
mas de acordo com outros –
obriguem outras pessoas a
começar ou continuar uma
greve.»
Os entraves à “liberdade de
trabalho”, agitada em
permanência pelos patrões

em caso de greve, é uma
acusação bem conhecida.
São aqui visados
directamente os piquetes de
informação que os
sindicalistas e grevistas
organizam tradicionalmente,
no Estado espanhol, à
entrada das empresas nos
dias de greve. 
A 13 de Fevereiro, roberto
tornamira – secretário-
geral da Federação de
serviços da ugt, em
madrid – denunciava em
particular «o Governo do 
PP (2), com os seus
ministérios do Interior e da
Justiça, e com um Ministério
Público ao serviço dos
interesses do Governo mais
desacreditado da
democracia, (que) persegue
o direito de greve quando
levanta processos contra
cerca de 300 trabalhadores,
por terem defendido os seus
direitos sociais e de trabalho
exercendo o direito à greve.
É por isso, e com razão, que
a UGT exige a revogação do
art. 315-3 do Código 
Penal (3). E considerou as
emendas apresentadas pelo
PP, aquando da fase
parlamentar, como menores
e prosseguindo um único
objectivo: manter e acentuar
a criminalização dos
piquetes de informação. (…)
É vergonhoso este assédio a

trabalhadores honestos,
mães e pais de família,
contra os quais são
requeridos até 5 anos de
prisão, como nos casos da
Arcelor/Mittal, ou dos 8
sindicalistas da Airbus.»
Dos sindicalistas levados a
tribunal – como o recordam
militantes das CCOO e da
UGT ligados na “Plataforma
de sindicalistas para a
independência e a
democracia sindical” – “os 
8 da Airbus (7 das CCOO e
1 da UGT) são processados
por factos passados em
frente da fábrica de Getafe,
durante a greve geral de
2010 contra a reforma da
legislação do trabalho, após
incidentes que tiveram lugar
após uma brutal carga
policial. Contra estes
camaradas, o Ministério
Público pede 66 anos de
prisão, 8 anos e 3 meses
para cada um.

(…) Os 8 da Airbus fazem
parte dos cerca de 300
sindicalistas e trabalhadores
que foram processados por
participar em piquetes de
informação, durante as
últimas greves gerais ou
greves de empresa e de
sector; e, para os que já têm
uma acusação formulada
pelo Tribunal, já foram
exigidos até agora 120 anos
de prisão. O Ministério

Público – que obedece às
ordens do Governo – e os
juízes baseiam-se no artigo
315.3 do Código Penal (CP),
o qual permite condenar à
cadeia por participação em
piquetes informativos
durante uma greve. Existem
já as primeiras condenações
de prisão: os casos de
Pontevedra, Granada e
outros, bem como o mais
recente de Astúrias onde 
5 sindicalistas da UGT da
fábrica de Arcelor, em Gijón,
foram condenados (dois
deles a 5 anos de cadeia e
outros três a 3,5 anos), além
de ficarem sujeitos a fortes
sanções económicas.»

o membro da Federação da
indústria das ccoo, Pablo
garcía-cano Locatelli,
agradeceu recentemente aos
militantes e dirigentes que
tomaram a iniciativa «de
apelos e de acções (dirigidas
às autoridades espanholas) no
Reino-Unido, em França,
Portugal, Alemanha, EUA,
Guadalupe e Brasil» contra a
retirada imediata das
perseguições contra os 300.
Um combate que convém
prosseguir e ampliar – como
propõe o CICR– sob as formas
que essas organizações
considerarem as melhores,
para «dar a conhecer às
autoridades espanholas (a sua)
reprovação e recusa desta
repressão, e a exigência das
perseguições e processos em
curso. Defender o direito à
greve e à organização dos
nossos camaradas de
Espanha, é defender os
direitos e liberdades sindicais
de todos.» n

(1) A segunda alínea ameaça com

«penas máximas» os patrões que

entravem, «pela violência» o direito

à greve e à acção sindical.

(2) Partido Popular, no Poder,
herdeiro da direita franquista.

(3) Uma exigência também formulada
pela Direcção das CCOO.

Concentração em frente do Tribunal

de Getafe em defesa dos primeiros

processados por greve. 
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9 de Abril, dia de manifestações em França
recebemos esta reportagem

de uma nossa

correspondente em França,

a viver directamente o

choque entre o movimento

dos trabalhadores e as

instituições do estado e as

forças políticas que as

sustentam – o qual provoca

acontecimentos que estão a

marcar a situação nesse país

e também no resto da

europa.

Face a um quase “black-

out” de toda a comunicação

social francesa em relação

à greve interprofissional e

manifestações que tiveram

lugar a 9 de abril, esta

reportagem constitui um

elemento de debate para

tentarmos compreender 

o que lá se passa e tirar as

lições para a acção política

no nosso próprio país.  

T
rês meses depois dos
terríveis atentados
de Janeiro que
fizeram tantas
vítimas, no dia 9 de

Abril houve de novo
manifestações em França,
pelo direito ao trabalho,
contra a austeridade, contra
os recuos sociais impostos
pelos sucessivos governos:
cerca de 800 manifestações
em todo o país, com uma
participação de cerca de 300
mil pessoas. Mas a unidade
sindical de Janeiro, que tinha
surgido mais ou menos
espontaneamente, em
condições de grande
emoção, esteve afastada, de
momento. 

A manifestação foi
convocada por quatro (das
oito) Centrais sindicais: a
CGT (Confédération
Générale du Travail, a mais
antiga e mais importante,
pelo número de aderentes);
FO (Force Ouvrière, a
terceira força sindical); FSU
(Fédération Syndicale
Unitaire, a organização
sindical mais importante da
Educação pública),
Solidaires (uma União
sindical criada em 1981).
Segundo a CGT, as
manifestações mobilizaram
300 mil pessoas, das quais
120 mil em Paris (32 mil
segundo a Polícia). Uma
greve interprofissional tinha
sido convocada pela Central
sindical FO, mas teve pouco
impacto. 
Estas manifestações não
foram especialmente
seguidas, como se vê. No
entanto, dois aspectos me
parecem ser dignos de
interesse, pela sua novidade.
Por um lado, elas decorrem
num ambiente social tenso, e
em sectores pouco
habituados a tais lutas: greve
do pessoal de Radio France
desde 19 de Março
(terminada hoje, 28 dias de
greve) por questões de
orientação da rádio pública e
pela defesa do emprego;
greve (intermitente) dos
controladores aéreos
(interrompida, aliás, na
altura da queda do avião da
GermanWings);
manifestação de médicos
generalistas, a 15 de Março,
com fecho de consultórios
em algumas cidades, no
seguimento de greves
pontuais, pela defesa das
condições de trabalho;
reivindicações, por parte dos
polícias, do pagamento de
horas extraordinárias em
atraso, no seguimento das
vigilâncias reforçadas do
chamado plano Vigipirate

(sistema de alerta de
segurança francês - NdR).
Mas a lista continua: uma
greve pontual, a 26 de
Janeiro, na altura da
discussão do projecto de lei
“para o crescimento e a
actividade” (da autoria do
ministro da Economia,
Macron, um ex-colaborador
do Banco Rothschild),
projecto que é visto pela
sociedade como servindo
para facilitar os
despedimentos e para tentar
ultrapassar alguns problemas
pendentes, como a questão
do trabalho dominical. 
Note-se que o Governo
recorreu a um dispositivo
constitucional (o artigo 49.3)
para evitar o voto no
Parlamento. 
Neste momento, um novo
projecto do Governo sobre a
recolha de “informações”
sobre os cidadãos está a
gerar uma grande polémica,
inclusive no próprio
Parlamento. Trata-se de uma
espécie de Patriot Act (1)
que pode permitir a restrição
de liberdades fundamentais.
O que não é propriamente
uma novidade: Portugal
conheceu tal sistema, sob
Salazar, os EUA com Bush, e
o Egipto com o general Sissi,
para dar só alguns exemplos.
Mas na Europa e em 2015, é
visto… como o retrocesso
que é!
O outro aspecto importante é

o facto dos sindicatos
estarem (talvez) a recuperar
parte da imagem perdida: é
aos sindicatos e às lutas da
sociedade que se devem as
conquistas sociais
importantes do século XX,
as conquistas da Libertação e
dos “30 anos gloriosos“
(1945-1975) que se
seguiram: Segurança Social
(Sistema de Pensões e
Reformas / Sistema de Saúde
pública), Educação pública.
Parte da sociedade civil
começa, dir-se-ia, a
aperceber-se de novo disso.
E a achar que é tempo de
reagir. Apesar das tentativas
em contrário do Poder, e dos
seus seguidores…               n

Correspondente em Paris, 
de Abril de 2015

(1) O chamado Patriot Act (a que

alguns chamam “Lei Patriótica”) é o

Decreto da responsabilidade da

Administração de George W. Bush

em 26 de Outubro de 2001, a seguir

ao 11 de Setembro de 2001,

permitindo, entre outras medidas,

que órgãos de Segurança e dos

Serviços Secretos dos EUA

interceptem ligações telefónicas e e-

mails de organizações e pessoas

supostamente envolvidas com o

terrorismo, sem necessidade de

quaisquer autorizações da Justiça,

sejam elas estrangeiras ou

americanas.

No cartaz pode ler-se: "Pelo emprego, os salários e as condições - anulação da Lei Macron".



                

É
agora a vez do Iémen
– após o Iraque e a
Síria – ser
desmembrado por
uma guerra

assassina, ao mesmo tempo
que esta exerce pressão
sobre a Jordânia e o Líbano,
e que prossegue a repressão
sobre o povo palestiniano. É
o conjunto do Médio-Oriente
que se incendeia.
Foi nesta situação que foi
estabelecido um Acordo
entre os EUA (apoiados pela
França, China, Grã-
Bretanha, Rússia e
Alemanha) e o Irão, que
“autoriza” este país a
prosseguir o seu programa
nuclear civil. De imediato se
levantou contra este Acordo
um coro raivoso de
protestos.
Por um lado, o Primeiro-
ministro israelita,
Netanyahou, desenvolve
uma campanha activa contra
o Acordo, na Comunicação
social dos EUA, apesar de
um Relatório recente dos
Serviços secretos israelitas 
(a Mossad) ter concluído que
“o Irão não realiza a
actividade necessária para a
produção da arma nuclear”.
E, em Março, 47 senadores
do Partido Republicano dos
EUA publicaram uma carta
em que declaram não aceitar
os compromissos assinados
com o Irão, se voltarem ao
poder.
Além disso, um líder
republicano, John Bolton,
escreveu um artigo no New
York Times, intitulado
“Bombardear o Irão para
fazer parar a sua bomba”.
Respondendo-lhe, o antigo
Conselheiro dos EUA para a

Defesa, Brzezinski, declarou
que “obstruir um acordo
com o Irão não é brincar
politicamente, é brincar com
o fogo”, pois para ele as
consequências de uma
intervenção militar contra o
Irão seriam incalculáveis.
A crise da Direcção dos
poderosos EUA provém da
incapacidade em controlar os
efeitos da sua própria
política. Segundo Flynt – 
ex-Chefe analista da CIA –
“após década e meia de
desastrosas guerras auto-
destruidoras, «campanhas
de contra-terrorismo» e
ocupações militares no
Médio-Oriente, a disfunção
e incoerência da política dos
EUA aparecem actualmente
à luz do dia, do Iraque à
Líbia e, agora, no Iémen.” 
Mas os desacordos nas
cúpulas do imperialismo não
impedem alguns consensos.

Com efeito, o que não é
incoerente na política dos
EUA é o lugar significativo
ocupado pela indústria
militar na economia. Com
um montante de mais de 
169 mil milhões de dólares
(quase o PIB do Estado
português, ao câmbio
actual!), ao fim dos seus 
5 primeiros anos de
exercício a Administração de
Obama autorizou mais
vendas de armas que todos
os outros governos dos EUA
após a Segunda Guerra
mundial.
Note-se que 60% destas
vendas foram para o Médio-
Oriente e o Golfo Pérsico,
tendo a Arábia Saudita gasto
46 mil milhões – o que faz
deste país o principal
importador mundial de
armas.
O Iémen é um novo
revelador da crise de

dominação dos EUA. A
França e a Grã-Bretanha
apoiam a intervenção militar
– com apoio logístico
americano – da coligação de
dez países dirigida pela
Arábia Saudita.
Após 25 de Março, a
intervenção militar no Iémen
parece ter recolocado no
poder o presidente deposto
Mansour Hadi, que tinha
deixado precipitadamente o
seu posto no passado mês de
Janeiro, sob a pressão das
tribos hutis do Norte do país,
tendo encontrado refúgio na
Arábia Saudita.
Desde há quatro anos que o
Iémen está em situação de
ebulição e, por duas vezes,
presidentes pró-Arábia
Saudita foram expulsos do
Poder através de revoltas.
Ao mesmo tempo, uma
ofensiva interna da al-Qaeda
na Península Arábica opõe-

As guerras no Médio-Oriente... 
contra todos os povos
(Análise realizada por François Lazar, no semanário nº 346, do Partido Operário Independente, de França, publicado em 9/4/2015) 

actualidade internacional >>>

Líbano

Paquistão

Israel

Jordânia



ANO XVII ( II Série ) nº 114 de 15 de Maio de 2015 Publicação do 

Massacre de Palestinianos

Grécia: o “Mandato popular”

N
ote-se que – neste
caos fomentado e
ao mesmo tempo de
repercussões
incalculáveis – há

uma questão que faz a
unanimidade dos dirigentes
de Israel e dos EUA, bem
como dos chamados grupos
jiahdistas e dos seus
mandantes: a repressão
contra as populações
palestinianas. O campo de
refugiados de Yarmouk, nos
arredores de Damasco
(capital da Síria), foi tomado
de assalto pelo Estado
Islâmico, provocando a fuga
de vários milhares de
pessoas. Este campo, que
contava 200 mil habitantes
antes da guerra civil, está em

A
1 de Abril, 3000
reformados
manifestaram-se
para exigir que o
Governo grego

restabeleça o 13º e o 14º
meses, nas suas pensões,
suprimidos pelos governos
precedentes em nome dos
memorandos e da Troika.
Na mesma semana, ao
anúncio feito pelo vice-
Primeiro ministro
Dragasakis que o Governo
iria voltar atrás na promessa
de não privatizar o porto do
Piréu, o Sindicato dos
Estivadores exigiu um
desmentido oficial e
ameaçou com uma greve.
Pelo seu lado, a
Confederação sindical do
sector público (ADEDY)
publicou uma severa crítica
das propostas
governamentais relativas à
Função Pública, pondo em
causa nomeadamente a

promessa – muito
insuficiente – de 15 mil
readmissões (foram
suprimidos dez a quinze
vezes mais postos de
trabalho na Função Pública).
«As sondagens mostram que
Alexis Tsipras conserva o
apoio de 78 % dos Gregos,
uma popularidade forte mas
que arrisca cair se o chefe
do Governo renegar as suas
promessas da campanha
eleitoral, tanto mais que ele
refere muitas vezes o
“mandato popular” que os
eleitores lhe confiaram»,
escreve a Agência Reuters.
Aos reformados, o ministro
Stratoulis respondeu que os
seus pedidos se encontram
“no topo das prioridades”.
Mas, os “credores” da Grécia
não querem ouvir falar em
medidas deste género.
Também a 6 de Abril, em
Washington, na Sede do FMI
– onde o ministro das

vias de ser completamente
destruído. Os cerca de 18 mil
habitantes que não
conseguiram fugir das
incursões militares de todos
os lados estão a morrer à
fome. Segundo um
testemunho, “no campo não
há alimentos, nem
electricidade, nem água. O
Daech massacra as pessoas
e pilha tudo o que pode (…).
Após entrar no campo,
queimou a bandeira
palestiniana e decapitou
vários civis (…). Os bandos
do Estado Islâmico também
roubaram tudo o que restava
de material médico.”
Na continuação da guerra em
Gaza, no Verão de 2014, é
este o destino que as grandes

potências reservam ao povo
palestiniano.
A questão palestiniana é a
questão-chave para toda a
Região. A repressão do povo
palestiniano e o seu
esmagamento por todas as
forças militares presentes na
Região (Estado de Israel,
Daech, Egipto, etc.) visa
preservar a “ordem” para
impedir, através de um caos
desmembrador, a resolução
da questão palestiniana que
transformaria toda a Região
e liquidaria os regimes
enfeudados aos EUA.
Voltamos a frisar que se
trata, para todas estas forças
e instituições, de esmagar a
capacidade de resistência de
todos os povos.                   n

se em simultâneo aos Hutis e
à Arábia Saudita.
Desde a sua fundação em
1926, e contando com o apoio
dos EUA a seguir à Segunda
Guerra mundial, a Arábia
Saudita não parou de cultivar
uma clivagem religiosa para
consolidar a sua influência e
dividir os povos do Médio
Oriente. Ela aproveita
também esta intervenção
militar para esmagar todas as
oposições internas,
nomeadamente no Leste do
país, de maioria xiita.
Os aliados dos EUA – tanto
os de ontem como os de hoje
– defendem também os seus
próprios interesses, procu-
rando, ao mesmo tempo, ser 
o seu indispensável
interlocutor. Foi assim que os
EUA apoiaram, com a sua
aviação, as milícias xiitas 
pró-iranianas na batalha para
a retoma da cidade de Tikrit,
no Norte do Iraque, que tinha
caído nas mãos do Estado
Islâmico (Daech). Ainda no
mesmo período, a cidade de
Idlib – no Norte da Síria –
caiu nas mãos do Grupo
Jabhat al-Nosra, inimigo
declarado do Daech, com
apoio logístico coordenado da
Turquia e da Arábia Saudita.
O Irão aparece, aos olhos dos
EUA, como um dos elementos
necessários (2) à manutenção
da ordem em toda a Região.
Ele baralha de novo as cartas e
mergulha os países do Golfo
numa crise sem precedentes –
a começar pela Arábia Saudita,
que também pretende ser um
factor de ordem à conta dos
EUA.
O resultado é o desmembra-
mento, a guerra e o massacre
das populações.                  n

(1) No plano religioso, os Hutis são
considerados como heréticos, tanto
pelos líderes religiosos xiitas
(mullahs) iranianos como pelos
sunitas (imãs).

(2) Mas, nestas últimas semanas,
tem havido, no Irão, uma
multiplicação de greves operárias
pelo pagamento dos salários em
atraso que fazem deste país um
verdadeiro barril de pólvora.

Finanças, Varoufakis, foi
recebido – os credores
repetiram o mesmo refrão:
querem, em troca da
concessão de um novo
empréstimo a conceder a
uma Grécia à beira da
asfixia, uma lista de
“reformas” mais
convincentes – ou seja, a
continuação dos
memorandos.
O economista Olivier
Berruyer tem razão quando
indica a alternativa actual:
«Se a UE ceder, é o fim do
euro; se a UE não ceder e
for a Grécia a ceder, será a
explosão política nesse
país.»
Mas, para que “a Grécia 
não ceda”, há outra via que
não seja a iniciada  pelos
reformados que se
manifestaram em Atenas
para impor as suas
reivindicações?                   n



A resistência operária e popular
contra a ingerência dos EUAVenezuela

                actualidade internacional >>>

quais são as
consequências para a
Venezuela da queda do
preço do petróleo?

A
s consequências
provocadas pela
queda do preço do
petróleo para a
nação têm lugar

num momento muito
particular, marcado por um
processo de inflação e uma
carência de produtos de base.
Com certeza que sabem que a
Venezuela importa 80% de
produtos alimentares que
consome.
Uma verdadeira guerra
económica acompanha a
queda do preço do petróleo e
exprime-se através do
açambarcar de produtos
alimentares pela burguesia
venezuelana, o
desenvolvimento do
contrabando para países
fronteiriços, onde os produtos
alimentares – beneficiando de
preços subsidiados pelo
Estado venezuelano –
escapam ao seu controlo e são
canalizados para o mercado de
outros países. Isto implicou
que o Orçamento do Estado
teve que ser revisto, mas sem
pôr em causa os critérios
sociais (que o presidente
Chávez sempre manteve)
como, por exemplo, as
missões (programas sociais),
as realizações no campo da
medicina e a vontade expressa
pelo Presidente de discutir as
convenções colectivas. E,
neste quadro, os contratos
colectivos começaram a ser
discutidos. A política
constitucional de revisão
salarial anual foi também
mantida: no ano passado,
houve aumentos de salário.

qual é o significado das
recentes medidas
tomadas por obama
contra a Venezuela?

Com o decreto de Obama, o
processo ingerência externa no
país prossegue e agrava-se.
Esse decreto exprime
claramente a intenção de tratar
o nosso país como “Estado
vândalo”, como eles dizem, e
– do ponto de vista da
legalidade dos EUA – ele dá a
possibilidade de intervir nos
assuntos internos da
Venezuela.
Já houve uma primeira
consequência: a Venezuela
acaba de ser condenada a
pagar uma enorme quantidade
de dólares, após uma queixa
apresentada a nível
internacional por organismos
que, evidentemente são
controlados pelos EUA; trata-
se de um processo intentado
por algumas companhias
petrolíferas (porque foram
nacionalizadas no país). Esta
pressão levou o Presidente a
renegociar com as
multinacionais.

qual é a reacção do
movimento operário?

A reacção dos trabalhadores e
do povo da Venezuela não se
fez esperar. Em primeiro lugar
– e isto é importante – o
presidente Maduro apelou à
mobilização e à resistência.

Esta, para mim, concentra-se
fundamentalmente nos
sectores populares. No
movimento operário, um certo
número de organizações
pronunciaram-se contra a
ingerência e apelaram os
trabalhadores a mobilizar-se.
Esta semana, houve
mobilizações do Sindicato da
Construção Civil e dos
sindicatos do sector
petrolífero, e multiplicaram-se
as tomadas de posição das
organizações sindicais.
Para além disso, houve um
exercício militar que
mobilizou mais de 100 mil
milicianos – agrupados numa
forma de organização de base
de tipo militar, na qual
participam os habitantes dos
bairros, os trabalhadores, os
jovens e gente mais idosa, que
recebem uma formação militar
a fim de defender a nação, no
caso em que a ingerência
externa tome no futuro a forma
de uma intervenção militar
directa.

qual é a reacção dos
sectores da oposição?

A oposição pró-yankee (termo
pejorativo designador do
imperialismo dos EUA em
todos os países da América
Latina – NdR) no país –
comandada pelos sectores
mais ultra da direita e pelo
patronato – guarda silêncio
perante a atitude de ingerência
dos EUA, precisamente

porque recebe ordens
directamente desse
imperialismo. Apesar disso,
deve ter-se em conta um facto
interessante: dois membros da
oposição no Parlamento da
Venezuela denunciaram isso,
pronunciando-se contra a
ingerência dos EUA e a sua
política contra a Venezuela.
Como é evidente, na base da
oposição uma parte das
pessoas não concorda com
essa política (de subordinação
aos EUA – NdR). As pessoas
normais não partilham a
posição da oposição de direita
que saudou com satisfação o
decreto de Obama.

que iniciativas estão em
curso contra as medidas
tomadas por Barack
obama?

Nós estamos integrados em
toda uma série de iniciativas.
O Governo nacional, além da
mobilização, lançou uma
campanha de assinaturas na
população, tanto no interior
como no exterior do país, a
pedir que Obama revogue o
seu decreto contra a
Venezuela. Já há milhares de
assinaturas recolhidas, em
todo o país e no exterior.
Também apelámos à
solidariedade do movimento
operário internacional. Neste
âmbito, fui informado que o
POI – entre outros – esteve
presente na concentração
organizada em Paris de
solidariedade com o povo e os
trabalhadores da Venezuela,
mas também dos outros países
da América Latina, que tal
como nós enfrentam, neste
momento, a política de
ingerência directa do
imperialismo dos EUA.        n 

Entrevista de Alberto Salcedo, militante do Colectivo trabalhadores e jovens (Venezuela) – transcrita do semanário do POI de França (nº 345, de 1 de Abril) 

Manifestação em Caracas contra a ingerência dos EUA. Na foto pode ler-se “Yankee go home”. 



povos de todo o mundo e
atacam as classes operárias
dos países capitalistas.
Assim, os trabalhadores
portugueses e os povos do
resto do mundo têm um
interesse comum: acabar com
a política de miséria, de
destruição e de guerra
económica, social e militar (2)
do governo PSD/CDS, ao
serviço das multinacionais,
dos especuladores e dos
industriais do armamento.  n

(1) Tal como o ignóbil tráfico de
seres humanos que proporciona
fortunas fabulosas a diversas máfias.
As redes mafiosas cobram mais de
1000 euros pelo seu “trabalho” e
ainda o direito a violar as mulheres
e a dar porrada nos homens que se
aventuram a chegar à Europa. As
redes mafiosas fornecem a preciosa
liquidez aos bancos, numa ajuda
fraterna ao BCE e ao plano Draghi,
fornecem trabalho escravo à
agricultura ibérica (por exemplo) e
carne fresca aos industriais da
prostituição nas cidades europeias; e
armas para as guerras que garantem
o fornecimento de novos fugitivos.

(2) Cada Governo participa, à sua
maneira e à sua medida, nessas
guerras de devastação e de pilhagem
dos países de África e do Médio-
Oriente. É assim que o Governo
português “vai enviar 30 militares
para o Iraque para colaborar no
combate contra o movimento
extremista Estado Islâmico (EI)”
(DN, 21/4/2015). Por isso, só podem
ser consideradas lágrimas de
crocodilo as declarações do ministro
dos Negócios Estrangeiros (Rui
Machete) e do deputado europeu do
PSD (Paulo Rangel), entre muitos
outros, quando lamentam o elevado
número de mortos e dizem ser
necessário actuar de forma mais
eficaz para prevenir estas situações,
referindo-se às consequências mas
esquecendo completamente as
causas profundas destes
acontecimentos.
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Afogamentos no Mediterrâneo
O horror: quem é responsável?

O
itocentos mortos de
uma única vez,
milhares todos os
anos, 300 mil 
mal-afortunados

que se lançam a atravessar o
Mediterrâneo em barcas
degradadas, tentando assim
escapar à barbárie e aos
massacres. Provocados por
quem? Provocados – no
Afeganistão, na Somália, no
Iraque, na Síria, no Mali, na
Líbia,… – pelas grandes
potências imperialistas, já
responsáveis pelo
desmembramento destes
países e pela pilhagem das
suas riquezas naturais, e que,
desde há um quarto de
século, estão comprometidas
em guerras de intervenção
generalizada, com os mais
diversos pretextos.
Perante o horror da
“hecatombe” (a expressão é
de um representante da
ONU), a União Europeia
debate sobre o destino dos
refugiados e compara os
méritos das missões Tritão e
Mare Nostrum, tendo a
primeira a vantagem de ser
mais barata que a segunda.
Mas, quanto rendem às
multinacionais do
armamento, do petróleo, do
urânio e de outras matérias-
primas as guerras de
ocupação e de destruição no
Médio-Oriente e em África?
Sob o comando militar e
político dos EUA, a França e
a Grã-Bretanha estão na
primeira linha dos
bombardeamentos e das
intervenções terrestres. Não
existe dinheiro para acolher
refugiados… mas há
dinheiro a rodos para a
guerra – que empurra
milhões e milhões de seres
humanos para as rotas do

êxodo, numa vaga de
barbárie que não tinha lugar
desde o final da Segunda
Guerra mundial. 
Mas a guerra dá lucro. A 20
de Abril – no mesmo dia em
que 800 vítimas das guerras
imperialistas perdiam a vida
numa tentativa desesperada
de atravessar o Mediterrâneo
– o jornal New York Times
congratulava-se com o
verdadeiro “boom da
indústria de defesa dos EUA
nos mercados externos”. 
O motivo de satisfação para
o imperialismo é “a aliança
de facto” entre o Estado de
Israel e a Arábia Saudita que
permite levantar a restrição à
venda de armas à Arábia
Saudita e aos Estados árabes
da zona que são seus aliados,
restrição cuja justificação até
agora era a defesa do Estado
de Israel. 
Outra “boa notícia”: o
desencadear da guerra no
Iémen leva “os países
aliados na luta contra o
Estado Islâmico  (…) a
comprar aos milhares
mísseis, bombas e outras
armas dos EUA, de modo a

Salvamento feito pela Guarda Costeira italiana, na Sicília, a 17 de Abril.

reabastecer um arsenal que
foi muito consumido no ano
passado”. E o jornal New
York Times esfrega as mãos
de contente: a Arábia Saudita
já gastou 80 mil milhões de
dólares em armamento em
2014 (mais que a França e a 
Grã-Bretanha), os Emiratos
Árabes 23 mil milhões, e
tudo isto só pode “aumentar
nos próximos tempos” (1).
Promotores da guerra e dos
planos de pilhagem,
devastação e miséria, a
União Europeia, a ONU, o
FMI e a NATO são os mais
mal colocados para tratar de
questões “humanitárias”!
Contudo, enquanto houver
refugiados provocados por
estas guerras, nada deve
impedir o seu acolhimento.
Devem pagá-lo os governos
promotores da guerra e as
multinacionais, devem ser
confiscados os fabulosos
lucros de indústria de
armamento!
São também as mesmas
instituições da União
Europeia e do FMI, ao
serviço da classe capitalista,
que fazem guerra contra os



flashes internacionais

transcrevemos do jornal
Información obrera

(animado pelo Partido
operário socialista
internacionalista – Posi)
uma análise das eleições
regionais da andaluzia, de
25 de março, assinada por
Luis gonzález.

o povo andaluz votou: 
Fora rajoy!

A
s eleições regionais
na Andaluzia
constituíram um
duríssimo golpe
para el PP (partido

que está a governar o Estado
espanhol). Ele tinha sido o
mais votado em 2012, com
1570833 votos. E agora só
teve 1064168. Perdeu mais
de 500 mil votos, um em
cada três. Isso expressa a
rejeição da política de cortes
de Rajoy.
O Partido Socialista,
declarado “ganhador” das
eleições, obteve 1409042
votos. Isto é, menos 120 mil
votos que em 2012 (uma
baixa de 8,5%). Manteve o
número de lugares no
Parlamento Regional, mas
são os seus piores resultados
na história das eleições

andaluzas.
“Podemos” apresentou-se na
campanha como “cavalo
ganhador”. Obteve 590011
votos (15% do total). Um
resultado quase igual ao de
Isquierda Unida (IU) em
2012.
“Cidadãos” conseguiu
368988 votos (9%). Votos,
na sua maioria, retirados al
PP nos bairros e sectores da
população mais acomodados.
Finalmente, IU recebeu
273927 votos, menos 164
mil que em 2012 (-37%). A
imensa maioria destes seus
eleitores tradicionais
fizeram-lhe pagar a
incongruência entre as suas
propostas eleitorais (em
2012, o seu lema era
“Rebela-te”) e as suas
práticas políticas (fez parte
do Governo andaluz,
aplicando todos os cortes, e
dizendo que tinha que fazê-
lo “por imperativo legal”).
Abstiveram-se 2266104
eleitores (36% do total). O
que significa que, apesar da
“febre” eleitoral de todas as
formações políticas – e, em
particular das da “esquerda”
– mais de um terço dos
Andaluzes desconfia que os
seus principais problemas
tenham saída dentro do
quadro eleitoral do regime
monárquico.                       n

Estado espanhol

“A China precisa de ter mais multimilionários”

Brasil
cut e movimentos
populares em defesa dos
direitos dos trabalhadores

C
entenas de milhares
de trabalhadores
têm-se mobilizado,
respondendo ao
apelo da CUT em

conjunto com outras Centrais
sindicais e movimentos
populares, em defesa dos
seus direitos em paralisações
nos postos de trabalho e em
manifestações. Numa agenda
de mobilizações – nos dias
13 de Março (nacional), 7 de
Abril (em Brasília e nas
principais capitais estaduais)
e 15 de Abril (Dia Nacional
de Paralisação) – a defesa
dos direitos dos trabalha-
dores (ameaçados pelo Plano
de Ajustastamento Fiscal do
Ministro da Fazenda,
Joaquim Levy, pelas
Medidas Provisórias 664 e
665 (1), em tramitação até 
1 de Junho, e pelo Projeto de
Lei 4330 (2), aprovado no
Congresso Nacional no dia 
8 de Abril, seguindo depois
para o Senado ) combinou-se
com a defesa da democracia
contra a ofensiva
reaccionária impulsionada
pela oposição (em especial 
o PSDB) e pelos grandes
meios da Comunicação

Social, com a defesa da
Petrobrás e com a defesa do
combate à corrupção (através
de uma reforma política, a
ser realizada a partir de uma
Constituinte Exclusiva sobre
o Sistema Político). 
No 1º de Maio, em
continuidade das recentes
jornadas de luta, a CUT
anunciou que, a 29 de Maio,
ocorrerá mais um Dia
Nacional de Paralisação, o
qual preparará uma greve
geral em defesa dos direitos
da classe trabalhadora.       n

(1) As Medidas Provisórias 664 e

665 modificam, na perspectiva da

redução de direitos, por exemplo as

regras de acesso ao seguro de

desemprego, às pensões e ao auxílio

na doença dos trabalhadores.

(2) O PL 4330 amplia a

subcontratação na actividade para a

qual a empresa está vocacionada,

resultando em redução dos direitos

de todos os trabalhadores.  

(notícia publicada no jornal
Tribuna de Macau)

U
m jornal do Partido
Comunista Chinês
(PCC) defendeu, a
23 de Abril, que “a
China precisa de ter

mais multimilionários”,
argumentando que “a
acumulação privada de
riqueza não é incompatível
com a justiça social”

preconizada pelo sistema
socialista. “Se um dia metade
dos mais ricos do mundo
forem chineses, isso
evidenciará os enormes
sucessos alcançados pela
China no seu processo de
desenvolvimento económico e
social”, disse o Global
Times, jornal de língua
inglesa do grupo do Diário do
Povo, órgão central do PCC.
Num editorial intitulado
“Ressentimento contra os

ricos é exagerado”, o jornal
sustenta que a maioria dos
ricos chineses “tem uma
imagem positiva na China” e
“são adorados como ídolos
pelos jovens”. O editorial
reconhece que “o ódio à
riqueza é particularmente
virulento na internet”, mas
considera que “a inveja e a
insatisfação não são os
sentimentos dominantes
acerca do crescente número
de chineses multimilionários”.

Na lista mundial dos
multimilionários divulgada
em Março pela Forbes (1),
correspondente a fortunas
superiores a 1000 milhões de
dólares, a China Continental
tinha 213 nomes, mais 61 do
que em 2014. n

(1) O investimento directo, em
Portugal, de alguns destes
“multimilionários” chineses no
último ano foi de 1839 milhões de
euros (o que corresponde a mais de
1% do PIB do Estado português). 


