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Actividade do MRMT

R
ealizou-se em
madrid, no
passado dia 27 de
Junho, uma
Conferência

operária estatal com 150
delegados da Catalunha,
andaluzia, País
Valenciano, País Basco, da
zona de madrid,… a
organização foi do Comité
para a aliança dos
trabalhadores e dos Povos
(CatP). segundo os
organizadores, esse
Encontro “demonstrou a

determinação de muitos

trabalhadores e

trabalhadoras em acabar

com o sofrimento provocado

pela permanência no poder

do Governo chefiado por

Rajoy, do Partido Popular”.
O movimento de
Resistência à troika fez-se
representar pelos
camaradas aires
Rodrigues, isabel Pires e
licínio de sousa.

Transcrevemos abaixo
intervenção feita por Isabel
Pires nessa Conferência.

«Sou sindicalista, pertenço
ao Sindicato dos Professores
da Grande Lisboa, o maior
sindicato português em
número de associados.
As maiores conquistas da
Revolução Portuguesa – a

Saúde, a Educação Pública
para todos, a Segurança
Social, os sectores
importantes da economia,…
– estão a ser destruídas e
privatizadas.
Vou falar da Educação que é
o meu sector.
O Governo, através do
ministro da Educação e das
suas políticas, está a
entregar a Educação e as
Escolas aos privados.
Dizendo que vão
descentralizar, estão a
entregar a responsabilidade
total da Educação às
autarquias, desde os meios
físicos aos humanos. As
Câmaras vão receber as
verbas para a Educação
directamente dos Fundos
Europeus e não do
Orçamento do Estado.
Apregoam esta falsa
autonomia que, na
realidade, é a entrega do
poder aos presidentes de
Câmara, que passam a
poder colocar e despedir
professores e fazer contratos
com Escolas privadas para
receber os alunos.
Ao mesmo tempo, o Governo
vai entregar milhares de
Euros, através de subsídios,
às Escolas Privadas – até
atingir o pleno em 2020.
Também estão a despedir
professores de forma
dissimulada, usando

artifícios populistas, como
por exemplo: colocar
professores a mais nas
Escolas para que fiquem sem
horário e irem para o
despedimento, começando
por ficar com 60% do
vencimento e, em seguida,
com 40%; aumentar o
número de alunos por turma,
conseguindo com isso
diminuir as necessidades
permanentes de professores;
não preencher as vagas
deixadas pelos professores
que se aposentam.
Não entram professores para
os quadros, a classe docente
está profundamente
precarizada, com contratos a
prazo e com as carreiras e
salários congelados.

Se este processo não parar,
deixa de haver Educação
Pública para todos,
universal e gratuita.
Já saímos à rua 100 mil e
120 mil professores; hoje
isso seria impossível…
porque já despediram 40
mil.
Já nos solidarizámos com
outros sectores que estão a
ser privatizados, como foi o
caso recentemente da
transportadora TAP.
Só a decisão dos dirigentes
sindicais de unirem numa só
luta toda a classe
trabalhadora pode parar
com a degradação social e
permitir que sejam
readquiridos os direitos já
conquistados.
Temos que parar com a
subordinação às Instituições
da União Europeia e à
tirania do FMI.
A nossa luta tem que ser
feita em cada País e, ao
mesmo tempo, unirmo-nos às
lutas de todos os países da
Europa. Só assim
conseguiremos vencer.»     n

governo de Passos
Coelho avança na
municipalização das
competências do Estado

O
Governo português –
pretendendo e levar
até ao fim na
destruição de tudo o
que é serviço público

da responsabilidade do Estado
– acaba de dar mais um passo
nesse sentido ao estabelecer
um acordo com 34 autarquias
para a transferência de
competências nas áreas da
educação, saúde e cultura.
Os projectos-piloto
estabelecidos com estas
autarquias, até 2019, têm
como “contrapartida” a
transferência anual de 70
milhões de euros.
Segundo o Diário Económico,
de 23 de Julho, nessas 34
autarquias habitam cerca de
1,8 milhões de portugueses
(mais de 1/6 da população) e
elas são geridas por “várias
cores políticas”. Esse jornal
refere ainda que “das três
áreas que fazem parte do
processo de descentralização,
a educação é a «mais
significativa»: tem um maior
número de municípios a
participar (15) e é nesta área
que mais responsabilidades
vão ser transferidas para as
câmaras”.
As consequências práticas
desta “municipalização da
Educação” estão claramente
expressas na intervenção de
Isabel Pires. Daí o resultado do
referendo organizado pela
FENPROF, no início de Junho
de 2015, no qual participaram
53696 docentes: houve um
“Sim” esmagador à suspensão
do processo de delegação de
competências nos municípios:
97,83%!
Esta é mais uma prova de que
a política do governo
PSD/CDS está em clara
contradição com a esmagadora
maioria da população e não
pode continuar no poder nem
mais um dia.                        n

Movimento de Resistência à Troika
presente em Encontro em Espanha
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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.

O
POUS considera
que a prioridade
das prioridades
para começar a
resolver os

problemas do nosso país, do
ponto de vista dos interesses
da maioria do seu povo, é
acabar com este Governo e a
sua política.
Com muitos milhares de
cidadãos, o POUS partilha a
convicção de que a derrota
do Governo há muito
poderia ter acontecido.
Bastava para isso que as
Direcções das organizações
sindicais e dos principais
partidos da oposição
tivessem estabelecido um
acordo político capaz de
potencializar a imensa
energia que os trabalhadores
e as populações têm
expressado através de
múltiplas formas de luta.

Os militantes do POUS
empenharam-se nestas lutas,
nos sectores a que estão
ligados, procurando – com
outros militantes,
conscientes das mesmas
dificuldades colocadas ao
movimento de conjunto da
sua classe – ajudar a
construir uma frente única de
luta, utilizando a rede do
Movimento de Resistência à
Troika. Foi com ela que
intervieram em múltiplos
combates, nomeadamente
nos Estaleiros de Viana do
Castelo, nos sectores do
Ensino, da Saúde, da TAP e
de outros serviços públicos,
e nas batalhas para impedir a
aprovação dos Orçamentos
do Estado.

Agora, em período de pré-
campanha eleitoral, a
aspiração à realização da
unidade para conseguir estes
objectivos – sobretudo para
pôr fim ao governo
PSD/CDS e à sua política de

destruição de todas as
conquistas do 25 de Abril 
– continua a fazer parte do
pensamento colectivo do
povo trabalhador.

O POUS continuará por isso
a estar empenhado nesta
batalha política. É por isso
que decidiu responder
positivamente ao apelo feito
pela Plataforma Livre /
Tempo de Avançar. (ver pág.
16) Uma Plataforma que
apela para a união de todas
forças políticas e de cidadãos
que partilhem a vontade de
derrotar o governo
PSD/CDS, de eliminar a
precariedade e o
desemprego, de revogar a
legislação anti-laboral – em
particular da lei de
destruição da contratação
colectiva – de impedir o
processo de privatizações e
preservar a Escola Pública, a
Saúde e a Segurança Social.

Assim, o POUS 
– preservando as posições
políticas que lhe são
próprias, nomeadamente a
necessidade de ruptura com
as instituições da União
Europeia e os seus tratados,
e a anulação da dívida
imposta aos povos para
defender banqueiros e
especuladores – acordou
com a Direcção desta
Plataforma a sua
participação na mesma. Ao
fazê-lo, deseja contribuir
positivamente para uma
mobilização que permita aos
trabalhadores e às
populações – através do seu
voto e da luta concreta 
– derrotar o Governo e a sua
política, criando as
condições para ser retomado
o caminho iniciado com o 25
de Abril. n

O Secretariado do POUS

Pela mobilização
unida, no terreno
eleitoral e na luta de
classes, que acabe
com o governo do
PSD/CDS e de
Cavaco Silva 

Por um Governo
que – apoiado na
mobilização dos
trabalhadores –
retome o controlo
das empresas
estratégicas já
privatizadas

Por uma União
Livre das nações e
povos soberanos da
Europa. 



                actualidade nacional >>>

pessoal totalizaram 579
milhões de euros e
representaram 21,4% da
facturação. Os juros
suportados totalizaram 85
milhões de euros e
representam 3,1% da
facturação. Estes números
não traduzem nem excesso
de pessoal, nem inadequado
endividamento.”

E concluía: “(…) os meios

libertos da actividade foram

positivos.”
Tudo indica que, para
justificar a sua venda, o
Governo apresentou,
publicamente, a TAP como
uma fonte de problemas, mas
aos candidatos compradores
apresentou as verdadeiras
contas da TAP, como uma
empresa rentável e lucrativa
que é.
se assim não fosse, pode
alguém acreditar que
algum privado estivesse
interessado em ficar com
uma empresa que fosse
uma fonte de problemas e
de prejuízos?
a taP é uma empresa
viável e rentável! 
ao pretender fazer crer o
contrário, o governo tem

em vista iludir os
portugueses levando-os a
pensar que, sendo a taP
deficitária, o melhor é
apressar a sua entrega a
privados.
mas, o que o governo está
a fazer, de facto, é a
amputar o sector público
de uma parte valiosa do
seu património, uma das
suas “jóias”, “oferecida”
pela quantia irrisória de 10
milhões de euros.
O que o Governo pretende,
de facto, é fazer-nos crer que
o consórcio, a que quer
“oferecer” a TAP, tem como
“patrão” um português, que
mais não é o que um “testa-
de-ferro” do seu verdadeiro
“líder” estrangeiro,
procurando induzir em erro
os reguladores quanto ao
efectivo “dono”, sobre o
accionista que detém
efectivamente a posição
dominante. 
Mais uma prova de
“maestria” do governo PSD-
CDS. Para evitar que o
“negócio” seja reprovado
pela Direcção de
Concorrência europeia, tudo
é valido – camuflar a
verdadeira estrutura

societária, inverter a sua
hierarquia, exibir contas com
resultados negativos
agravados baseados em
demonstração não credível
de resultados.
A arte da (dis)simulação, tão
cara a Paulo Portas, passou,
pelos vistos, a ser extensiva
a Pires de Lima, Sérgio
Monteiro e Passos Coelho,
sendo também secundada
com um suspiro de “alívio”
dado por Cavaco Silva. 
Àqueles que dizem que o
Estado não sabe gerir o seu
património, nós
respondemos:
Os quadros e os
trabalhadores da Função
Pública têm mostrado que
sabem gerir e preservar o
património público. O
governo PsD-CDs e as
diversas administrações
nomeadas para as
empresas públicas é que o
têm delapidado!
Conhecendo nós os
propósitos do consórcio a
quem o Governo se propõe
oferecer a TAP, como podem
ser estancados o
desmantelamento da
empresa e a destruição dos
postos de trabalho?

O movimento de
Resistência à troika, no
seu comunicado de 17
de Junho, dizia sobre 
a taP: 

“Se dúvidas houvesse sobre
os objectivos da privatização
da TAP, o Governo acabou
de as dissipar.
O consórcio internacional
escolhido já anunciou os
seus verdadeiros propósitos:
- Venda de aviões e
suspensão de rotas;
- Redução de custos através
de um “plano de
ajustamento” (ou seja, de
despedimentos, de
destruição de postos de
trabalho).
A concretizar-se, isto
significaria o
desmantelamento da
empresa, exactamente o
contrário das roupagens
com que o Governo
apresentou a privatização.”

No Público de 18 de Junho,
Victor Baptista, num artigo
de sobre a venda da TAP,
dizia:

“Tendo por base as contas
consolidadas de 2014, os
activos consolidados da TAP
totalizavam 1.560 milhões de
euros e o passivo
remunerado totalizava 1.062
milhões de euros. E nas
contas não é visível qualquer
reserva de avaliação que
contribuiria para um
aumento do activo e uma
melhoria da situação
líquida.
(…) Na conta de exploração
consolidada, constatámos
que a TAP facturou em 2014
o montante de 2.968 milhões
de euros, mais de 10,8% do
que em 2013. Os gastos com

O desmantelamento das Empresas Públicas 
do sector dos transportes pode ser impedido!
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Esta é a questão que os
trabalhadores da taP
querem que lhes seja
respondida.
Se é verdade, como diz a
Comissão de Trabalhadores
da TAP, que “falta a decisão
do Supremo Tribunal
Administrativo relativamente
à providência cautelar
apresentada, do Tribunal de
Contas, da Assembleia da
República e de Bruxelas”
(Comunicado nº 6/CT/2015,
de 12 de Junho), poderão os
trabalhadores ficar
descansados e esperar
tranquilamente pela decisão
dos Tribunais, da Assembleia
da República e de Bruxelas?
Deverão os trabalhadores da
TAP ficar descansados e
confiar que uma Assembleia
da República – cuja maioria
PSD-CDS apoia o Governo
que quer o desmantelamento
da TAP – venha a tomar uma
posição que lhes seja
favorável?
Deverão os trabalhadores da
TAP ficar descansados e
esperar que Bruxelas – cuja
acção se tem estribado nas
políticas de austeridade
contra os povos europeus e
que ameaça asfixiar
financeiramente o Povo
grego – venha a tomar uma
posição que lhes seja
favorável?
Se os Tribunais ou Bruxelas
tomarem uma posição que
seja favorável aos
trabalhadores, tanto melhor.
Isso é uma coisa. Outra coisa
é acorrentar os trabalhadores
a essa pouco provável
“profecia”. 
Os trabalhadores nada
devem esperar dos Tribunais,
nem desta Assembleia da
República, nem de Bruxelas. 
Os trabalhadores da taP
só devem contar com as
suas próprias forças e a
força das suas
organizações.

Este Governo – que quer
desmantelar a TAP – é o
mesmo Governo que quer
desmantelar os transportes

públicos urbanos. O
Governo acaba de anunciar a
concessão do Metro e da
Carris ao Grupo
espanhol/mexicano Avanza.
Face à ofensiva de
destruição dos transportes
públicos, de
desmantelamento da TAP, do
Metro e da Carris, o que
devem fazer as Centrais
Sindicais, os dirigentes
sindicais e as Comissões de
Trabalhadores?
Como pode ser estancado o
desmantelamento da taP,
do metro, da Carris e
impedida a destruição dos
postos de trabalho?
Como podem os
trabalhadores preservar os
seus postos de trabalho e
lutar contra o
desmantelamento das
empresas públicas do sector
dos transportes que o
governo PSD-CDS pretende
levar a cabo? 

O combate dos
trabalhadores para a
unidade das suas
organizações    
Os trabalhadores do sector
já se mobilizaram várias
vezes, já mostraram a sua
vontade e determinação.
O resultado deste combate
depende muito da orientação
e da forma como as Centrais
Sindicais, os dirigentes
sindicais e as Comissões de
Trabalhadores do sector
conduzirem a luta dos
trabalhadores!

Vão as Direcções sindicais e
as CT’s continuar a propor

acções isoladas, greves em
dias diferentes, empresa a
empresa, como tem
acontecido até ao passado
recente? Aonde tem
conduzido essa orientação?
Que orientação, que
propostas permitem aos
trabalhadores vencer? As
propostas que dividem e
dispersam a força dos
trabalhadores? Ou as que
permitem concentrar as
forças e unir os
trabalhadores do sector numa
única frente?

O combate dos trabalha-
dores da Carris, através da
união dos seus sindicatos
(afectos à Ugt e a CgtP),
começou a dar a resposta a
estas questões!
A Ct (Comissão de
Trabalhadores da Carris), o
sitRa (Sindicato dos
Trabalhadores dos
Transportes), o sNm
(Sindicato Nacional dos
Motoristas) e a asPtC
(Associação Sindical do
Pessoal de Tráfego da
Carris) proclamaram:

“É chegada a hora de todos
os trabalhadores dos
transportes, do sector
empresarial do Estado, se
juntarem e manifestarem
contra os processos de
privatizações/concessões que
este Governo pretende levar
a cabo.” (Comunicado
conjunto de 22 de Junho).

Esta foi a vontade expressa
pelos trabalhadores da
Carris aos seus dirigentes
sindicais.

Nenhum argumento pode
justificar a divisão dos
trabalhadores e das suas
Organizações.

Por diversas vezes, os
trabalhadores do sector já
expressaram – às CT’s das
suas empresas e às Direcções
dos seus Sindicatos – a sua a
vontade.

Os trabalhadores dos
transportes sabem que,
através da sua mobilização
unida com as suas
organizações, é possível
defender os postos de
trabalho.

Através da mobilização
unida dos trabalhadores dos
transportes e das suas
organizações, é possível
impedir os despedimentos, o
desmantelamento das
empresas públicas do sector
e derrotar o governo PSD-
CDS nos seus intentos.

Por parte dos
trabalhadores do sector
existe a determinação para
travar esse combate. 

O que impede as Centrais
sindicais, os Dirigentes
sindicais e as Ct’s do
sector de organizarem o
combate unido dos
trabalhadores do sector,
numa única frente, pela
defesa dos postos de
trabalho e contra o
desmantelamento das
empresas públicas do
sector dos transportes que
o governo PsD-CDs
pretende levar a cabo?

Por parte dos
trabalhadores de todos os
sectores é sentida uma
mesma necessidade –
agrupar a força que os
ajude a afastar os
obstáculos que se colocam
no caminho para a
unidade, os obstáculos que
os impedem de vencer. n

Pedro Nunes

     
      



                

M
ilitantes e
cidadãos de
várias correntes
reuniram, na
Sede do SPGL,

em Lisboa, por iniciativa do
Movimento de Resistência à
Troika, e decidiram:

“- apoiar
incondicionalmente a luta
que o povo grego está a
travar contra as medidas de
austeridade ditadas pelo
FMI e pelas instituições da
União Europeia;

- afirmar que a
solidariedade com o povo
grego deve ter um alcance e
significado claros – o
combate que este povo está
a travar contra as
instituições europeias é o
mesmo que o povo
português está a levar a

Constituído “Grupo de Solidariedade Activa com o Povo da Grécia”

cabo contra as
privatizações (transportes,
energia, saúde e educação),
contra o desemprego,
contra a precariedade e
contra a destruição da
Segurança Social
implementados pelo
governo PSD/CDS.

Desta luta e deste combate
ninguém se pode alhear. Os
dirigentes dos sindicatos e
das Centrais sindicais têm
uma especial
responsabilidade nesta
situação – a de mobilizar os
trabalhadores, em unidade
com as suas organizações,
para derrubar aqueles que
em Portugal representam a
Troika e os interesses do
capital financeiro.

Não será esta a via mais
eficaz de expressar a nossa

solidariedade activa com o
povo grego?

Não será esta a forma mais
eficaz dos povos europeus
combaterem, em conjunto,
os planos da União
Europeia, do FMI e dos
governos ao seu serviço?

Esta tem sido a aspiração
manifestada pelos milhões
de trabalhadores que têm
travado, em todos os países
da Europa, o combate
contra as medidas que lhes
têm sido impostas.
Precisamos que estas
mobilizações sejam
coordenadas e se
transformem numa força
capaz de derrotar os
respectivos governos e as
instituições da União
Europeia.

Os participantes nesta
reunião decidem constituir-
se em Grupo de

solidariedade activa com o

povo grego e comprometem-
se a levar a cabo todas as
iniciativas que estiverem ao
seu alcance para que este
combate unido tenha lugar.”

No seguimento destas
decisões foram realizadas,
até ao fecho desta edição,
delegações às Direcções do
Sindicato dos Professores da
Grande Lisboa (SPGL) e da
CGTP no sentido destas
organizações tomarem
posição sobre esta questão.
Estão planeadas mais
delegações às Direcções de
outras organizações do
movimento operário com o
mesmo objectivo.              n

A situação na Grécia e os seus desenvolvimentos são hoje um concentrado dos problemas que estão
postos na luta de classes em todo o Mundo e, em particular, na Europa.

Todas as questões estão ali postas.

Do papel das “dívidas soberanas” como instrumento de subjugação e exploração dos povos, aos
“programas de ajuda” como instrumentos para a destruição das conquistas do movimento operário e
da generalidade das forças produtivas – meio único que o imperialismo (definido como capitalismo
na sua fase de decomposição) encontra para procurar sobreviver à sua crise sistémica.

Do papel da burguesia e das suas instituições, bem como das Direcções dos partidos tradicionais, na
prossecução daqueles objectivos, mas sobretudo da procura dos instrumentos para resistir, e das
formas que essa resistência possa assumir, em que se empenha a classe operária, a juventude e todas
as camadas exploradas da população.

A situação na Grécia apresenta – num estádio de desenvolvimento diversificado – claramente as
questões que são postas à Humanidade na época caracterizada como a das guerras e revoluções, e
cuja saída se resume à dicotomia socialismo ou barbárie.

O Militante Socialista publica neste número, mais do que análises aprofundadas sobre esta
problemática, extractos e informações que pensamos podem permitir e ajudar a que um debate sério,
democrático e profícuo possa continuar a ser levado a cabo no seio do movimento operário, por
forma a contribuir para dotar trabalhadores e militantes dos meios organizativos e da compreensão
que permitam prosseguir eficazmente o combate que urge.

GRÉCIA: O que está em jogo
actualidade  internacional >>>
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15 de Julho de 2015

12h59 - Dos 201 membros do
Comité Central do Syriza,
107 assinaram uma
Declaração a oporem-se ao
acordo de resgate estabelecido
por Alexis Tsipras com os
credores, designando-o como
um “golpe de Estado”. Num
momento em que decorre no
Parlamento a discussão em
torno do documento que o
primeiro-ministro trouxe de
Bruxelas, o site Enikos diz
que esse órgão do Syriza pede
uma reunião extraordinária.
“O acordo foi resultado de
ameaças directas de
estrangulamento económico e
constitui um novo memorando
com perspectiva
excessivamente pesada e
humilhante, um desastre para
o nosso país e a nossa gente”,
indica a Declaração (ver o seu
texto completo na pg. 8).

15h01 - O Eurogrupo vai
realizar uma teleconferência
esta quinta-feira, para avaliar
se estão reunidas as condições
para prosseguir as
negociações de um terceiro
resgate e debater o
empréstimo intercalar à
Grécia.

15h34 - Cerca de 30 mil
milhões de euros saíram dos
bancos gregos até final de
Maio, segundo um
documento da Comissão
Europeia que se mostra muito
preocupada com a situação do
sector bancário da Grécia,
avança a Lusa.

17h34 - Na intervenção que
fez junto dos deputados do
seu Grupo parlamentar, o

primeiro-ministro grego
Alexis Tsipras alertou que
será difícil manter-se no cargo
sem o apoio dos membros do
Syriza no Parlamento. “Eu
sou primeiro-ministro porque
tenho um Grupo parlamentar
que me apoia. Se não tiver
esse apoio, vai ser difícil ser
primeiro-ministro no dia
seguinte”, disse um
responsável do Governo
grego, citando Tsipras,
referido pela Reuters. Já o
jornal Ekathimerini escreve
que, nas declarações aos
deputados, o líder do Governo
disse ainda estar aberto a
todas as “alternativas
realísticas e fiáveis”,
explicando que a pressão na
Grécia aumentou de tal forma
que não permitiu tirar todos
os benefícios que poderiam
advir de uma transição para o
dracma. “Esgotei todas as
minhas capacidades de
negociação e todas as
soluções possíveis”, afirmou
Tsipras. “Ou estamos todos
juntos hoje à noite, ou cai o
Governo de esquerda”, terá
dito, citado pelo jornal grego
Kathimerini.

18h46 - Manifestantes de
várias formações políticas e
sindicais de esquerda –
incluindo a juventude
partidária do Syriza – estão
esta tarde concentrados frente
ao Parlamento grego, em
protesto contra a aprovação
pelos deputados das medidas

dos credores. As ruas
circundantes estão fechadas e
há carrinhas da polícia anti-
motim no local.

20h37 – Há mais de 30
pessoas detidas pela Polícia
depois dos confrontos de hoje.
Na praça Syntagma mantêm-
se entre 1000 a 1500 pessoas,
refere o Kathimerini.

21h26 - “Os deputados da
Nova Democracia vão votar
«Sim» em consciência, e não
por disciplina partidária”,
anuncia o deputado Kyriakos
Mitsotakis.

22h05 - “Se o Governo cair,
não há esperança para a
Grécia e para a Europa”,
avisa Panos Kammenos, líder
do partido Gregos
Independentes, que suporta o
Governo de coligação com o
Syriza.

22h31 - “O PASOK [Partido
Socialista Grego] não foge
das responsabilidades. Vamos
apoiar este acordo, vamos ver
o que [o Syriza] fará”,
declara Evi Christofilopoulou,
ex-vice-ministra da Reforma
Administrativa.

22h48 - A deputada do Syriza,
Zoi Konstantopoulou,
considera o acordo “um
golpe, um crime contra a

humanidade e um genocídio
social. (...) O Parlamento tem
de resistir a esta chantagem,
o que significa dizer «Não»”.

23h20 - Tsipras cita o estudo
do FMI – que prevê que a
dívida pública atinja os 200%
do PIB – e defende que as
medidas são menos duras que
as apresentadas antes pela
Nova Democracia. Considera
que os 85 mil milhões
previstos para o resgate a três
anos são suficientes para
satisfazer as necessidades de
médio prazo do país: 25 mil
milhões para os bancos e os
restantes 60 mil milhões para
cobrir 27 mil milhões de
pagamentos ao BCE e 20 mil
milhões para pagar ao FMI.

16 de Julho de 2015

00h10 - A votação final

cifrou-se em 229 votos

«Sim», 64 votos «Não» e 6

abstenções; um dos deputados

esteve ausente. 32 dos votos

«Não» e 6 das abstenções

vieram de deputados do

Syriza, o que coloca em causa

a maioria parlamentar de

Tsipras para governar.

00h29 - Fontes oficiais do
Governo dão conta de que,
apesar de 32 votos contra e de
6 abstenções entre os 149
deputados do Syriza, Alexis
Tsipras não equaciona
demitir-se. O primeiro-
ministro tinha admitido a
possibilidade de o fazer, caso
não tivesse apoio do seu
partido na votação desta noite.
Já esta semana deverá haver
mexidas no Governo. n

A votação do acordo Tsipras/Eurogrupo ao minuto
(a partir da informação publicada pelo Económico online)



                

“
Que consequências
teria um afundamento
do sistema bancário
grego sobre todo o
sistema bancário

europeu?”, interrogavam-se
doutamente os grandes deste
mundo.
Nenhuma, afirmavam sem
rir, eles que se estriparam
durante perto de uma semana
para decidir o que cada
Estado se devia
comprometer a fazer pagar
ao seu povo para garantir a
salvação dos bancos e de
todo o sistema financeiro.

Não, a Grécia não representa
um caso isolado na Europa;
mesmo que represente o elo
mais fraco de toda a cadeia,

é um elo de uma mesma e
única corrente. É um
primeiro estouro de todo o
edifício político europeu a
afundar-se sob os golpes da
crise do sistema mundial
dominado pelo capital
financeiro.

Concisamente, o que se
passa hoje na Grécia, o
pânico que atingiu os chefes
de Estado europeus perante o
precipício que se abre sob os
seus pés, transmite aos povos
da Europa a perspectiva do
seu próprio futuro.

Ninguém tem a mínima
ilusão sobre o plano
adoptado, que é suposto
salvar a Grécia da falência e
a União Europeia do

desmembramento. É o
“tacão de ferro” do capital
que impõe a sua lei.

A desregulamentação geral
do trabalho, a privatização
de todos os serviços
públicos, a destruição dos
sistemas de Saúde e de
Ensino… são as condições
da manutenção de um
sistema exclusivamente
destinado a garantir os lucros
dos grandes grupos
capitalistas e o salvamento
dos bancos.

O destino reservado ao povo
grego não tem senão uma
função: servir de aviso a
todos os povos da Europa
para os aterrorizar.

Declaração subscrita
por 107 dirigentes do
syriza

A 15 de Julho de 2015, a
maioria do Comité Central do
Syriza (107 contra 94) adoptou
a seguinte Declaração:

«A 12 de Julho teve lugar um
golpe de Estado em Bruxelas,
que demonstrou o objectivo
dos dirigentes europeus:
infligir uma punição exemplar
a um povo que imaginou outro
caminho, diferente do modelo
neoliberal de austeridade. Foi
um golpe de Estado dirigido
contra toda a noção de
democracia e de soberania
popular.

O acordo assinado com as
“instituições” foi o resultado
de ameaças de estrangula-
mento económico imediato e
representa um novo protocolo
impondo condições
humilhantes, odiosas, e uma
tutela destrutiva para o nosso
país e o nosso povo.

Estamos conscientes da asfixia
das pressões que foram
exercidas sobre a parte grega,
mas consideramos por outro
lado que a luta avançada dos
trabalhadores aquando do
referendo não autoriza o
Governo a ceder sobre as
pressões exercidas pelos
credores.

Este acordo não é compatível
com as ideias e os princípios
da esquerda, mas acima de
tudo não é compatível com as
necessidades da classe
operária.

Esta proposta não pode ser
aceite pelos militantes e
quadros do Syriza.

Pedimos ao comité central
uma reunião imediata e
convidamos todos os
militantes, quadros e
deputados do Syriza a
preservarem a unidade do
partido tendo por base a nossa
conferência, as decisões
tomadas e os compromissos
em matéria de programa.» n

A Grécia não é um caso isolado
(Extracto da “Crónica Política” de Marc Gauquelin, publicada no semanário do Partido
Operário Independente, de França, Informations Ouvrières, nº 361, de 22 de Julho)

Doss
iê G

réc
ia actualidade  internacional >>>



ANO XVII ( II Série ) nº 115 de 27 de Julho de 2015 Publicação do 

Tomadas de posição do Secretariado do POUS
sobre a evolução dos acontecimentos na Grécia

   

O
Povo da Grécia
acabou de mostrar,
inequivocamente,
que não aceita as
condições dos seus

pretensos credores.
De novo recusou, nas urnas e
nas ruas, o colete-de-forças
da dívida – que não é sua
mas que o capital financeiro
continua a procurar impor-
lhe – como justificação para
todas as medidas de
austeridade e ajustamento
que o FMI, o BCE e as
instituições da UE
pretendem aplicar contra si.

Mais uma vez mostraram
que não estão dispostos a
aceitar que lhes sejam
aplicadas medidas que são o
caixão das conquistas
económicas e sociais,
resultado da sua luta, e da
possibilidade do
desenvolvimento futuro do
seu país.

Recusaram o desemprego, a
diminuição dos salários e das
pensões, a limitação dos
serviços públicos e a
continuação da destruição do
tecido económico e social.
Recusaram a miséria e
afirmaram claramente a sua
vontade de soberania.

As instituições da União
Europeia procuram esconder
as consequências da derrota
que o Povo grego acaba de
lhes infligir. Não desarmam
na chantagem e na ameaça
para obrigar esse Povo –

através do seu Governo – a
engolir as medidas de
austeridade que ele acaba de
rejeitar. Ninguém sabe até
onde irão os acordos e as
“negociações” que estas
forças nunca deixaram de
ditar, dizendo agora que “é
pegar ou largar”. Mas, seja
qual for o resultado das
sucessivas Cimeiras, ao nível
da União Europeia, os
milhões de trabalhadores e
de cidadãos das camadas
populacionais da Grécia –
que rejeitaram de forma
expressiva a política de
austeridade – têm também
capacidade para levar o
Governo, mandatado para
rejeitar essa política, a ter de
tomar as medidas concretas
que até agora adiou. As
medidas de controlo da
Banca e das grandes
empresas, para parar com a
fuga de capitais, as medidas
para pôr em prática um plano
de reconstrução nacional e
do aparelho produtivo do
país.

Este será um passo
qualitativamente superior
que todos os grandes deste
mundo temem e querem
evitar.

A força e a determinação da
população trabalhadora da
Grécia é um apelo aos
trabalhadores e aos povos de
todos os outros países da
Europa – que têm os olhos
postos nela e aspiram a

acabar de vez com a
austeridade e as políticas de
ajustamento. O que é
incompatível com a
submissão aos tratados da
União Europeia e às suas
instituições, como a vida nos
está a mostrar. Porque, ao
contrário, ela exige a
constituição de governos que
apostem no desenvolvi-
mento assente na
solidariedade fraternal entre
os povos, numa União Livre
de Povos e Nações
Soberanos da Europa.

Os enormes sacrifícios e a
vontade de sair da miséria
em que tantos se encontram,
o combate e a determinação
no qual o Povo da Grécia
toma a dianteira, levam
muitos militantes a
questionar-se: “Porque não
há-de haver uma
coordenação desta luta à
escala de toda a Europa?”.

Em Portugal, é
inquestionável que foram
fortíssimas as mobilizações
de todos os sectores da
população trabalhadora
portuguesa para pôr fim às
medidas de destruição do
país. 

Ninguém esquece o milhão
de portugueses nas ruas, em
Setembro de 2012,
afirmando: “Fora com o
Governo, fora com a Troika,
queremos as nossa vidas!”.

Ninguém esquece as

mobilizações para impedir a
privatização da TAP e dos
outros transportes públicos.

Não anseiam os que
participaram nelas, agora
com os olhos postos na
Grécia, que as organizações
sindicais – com as suas
Direcções à cabeça – e os
partidos da oposição se
concertem para uma acção
unida que impeça o governo
de Passos Coelho de levar
até ao fim o seu plano de
destruição, para garantir a
sua derrota e a da sua
política?

O POUS e os seus militantes
continuam a empenhar-se no
combate para que esse
movimento unido ocorra e
apoiam todas as acções que
vão nesse sentido, lado a
lado com trabalhadores e
militantes, e em particular
com as iniciativas do
Movimento de Resistência à
Troika e do Grupo de
Solidariedade Activa com o
Povo Grego.                       n

Solidariedade
activa com o
Povo da Grécia!

Fora com os
governos agentes
da “troika”!

À chantagem, à submissão, às medidas assassinas de austeridade e ajustamento
NÃO! NÃO! NÃO! NÃO! NÃO!

FOLHA DO POUS Nº 5 de 2015 • 8 de Julho • http://www.pous4.pt.vu

Partido Operário de
Unidade Socialista
Secção portuguesa da 
IVª Internacional



                

Doss
iê G

réc
ia

A
Alexis Tsipras não
resistiu à pressão e
à chantagem do
“eurogrupo”, da
generalidade dos

governos e das instituições
da União Europeia, dos
pretensos credores que
insistem em humilhar o povo
da Grécia.
Ignorando a vontade
expressa do povo da Grécia,
a “Troika” renomeada como
Mecanismo de Estabilidade
Europeia (MEE) insiste em
impor mais um “programa
de ajuda” – na verdade um
programa de humilhação e
destruição – traduzido em
mais austeridade, maior
destruição de serviços
públicos e forças produtivas
para pagar ainda mais dívida
imposta para, como afirmam
claramente desta vez, salvar
o “sistema bancário” (leia-se
procurar salvar o sistema
capitalista da sua crise
insanável de auto-destruição,
arrastando consigo o
conjunto da humanidade).
Mas o povo da Grécia
quando votou massivamente
NÃO (mais de 61%) no
referendo fê-lo afirmando
não aceitar mais austeridade
e medidas de ajustamento,
afirmando que não aceita
mais a submissão às
condições que as instituições

servis da grande finança (os
seus pretensos credores) lhe
pretendem impor.
É o mesmo povo que,
segundo uma sondagem
divulgada no próprio dia em
que Tsipras “era forçado” a
assinar o novo “programa de
assistência”, continua a dizer
NÃO (agora a quase 80%) a
qualquer programa de
austeridade e afirma, de
novo, a sua vontade de
soberania e de se livrar dos
espartilhos que a União
Europeia lhe procura
continuar a impôr.
Para o dia em que será
votado no parlamento grego
o “novo plano”, e com ele a
capitulação absoluta perante
as instituições da UE e a
renúncia a qualquer futuro
de progresso, os
trabalhadores da Função
Pública estarão em greve, tal
como por todo o país, e
particularmente junto ao
edifício do Parlamento, todo
o povo continua a manifestar
o seu irredutível NÃO.  n

O
povo da Grécia, ao
expressar assim a
sua vontade, está
também a traduzir
aquela que é a

vontade que se manifesta por
toda a Europa nas lutas e
combates que os povos levam
a cabo contra a mesma
austeridade e as mesmas
medidas, da Alemanha a
Portugal, da França ao Estado
Espanhol,…
Em Portugal, a luta do povo
na Grécia traduz-se pelo
combate para que todas as
organizações operárias e que
mergulham as suas raízes na
luta dos trabalhadores e das
populações e afirmam estar
em oposição ao actual
Governo se juntem,
ajudando a unir e mobilizar
todo o povo para pôr fim
imediato ao governo de
Passos Coelho, evitando

desde logo que nem mais
uma medida contra os
trabalhadores e o país seja
tomada.
É esse o apoio solidário que
permitirá ajudar o povo da
Grécia a ganhar. É fazendo
com que a mobilização dos
trabalhadores dos transportes
contra as privatizações se
estenda a todo o país e a
todos os sectores, impedindo
novas privatizações e
anulando as já efectuadas,
impedindo que mais medidas
de ajustamento e austeridade
sejam tomadas e revertendo
as que o foram entretanto,
abrindo o caminho à queda
do Governo PSD/CDS. É
assim que podemos apoiar
efectivamente o povo da
Grécia e começar a avançar
na via da prosperidade e da
melhoria das condições de
vida dos povos e das nações.

GRÉCIA: A História está      



ANO XVII ( II Série ) nº 115 de 27 de Julho de 2015 Publicação do 

Ú LT I M A  H O R A

É neste combate que os
militantes do POUS se
encontram empenhados em
todas as frentes, e em
particular com os camaradas
do Movimento de
Resistência à Troika e do
recém-formado Grupo de
Solidariedade Activa com o
Povo da Grécia.
Ao contrário daqueles que
querem agora dourar a pílula
de cicuta que se pretende
fazer o povo da Grécia
engolir, a IVª Internacional,
e a sua Secção em Portugal –
o Partido Operário de
Unidade Socialista – afirma
claramente que, como os
acontecimentos da Grécia
evidenciam, não há saída
positiva para a classe
operária e para os povos e
nações no quadro da União
Europeia, dos seus Tratados
e das suas Instituições, e da
submissão às dívidas

impostas pelo capital
financeiro.
A situação põe na ordem do
dia a urgência da constituição
de governos que, na base da
solidariedade fraterna entre
os povos, rompam com esses
espartilhos, garantam como
públicas todas as empresas
do sector financeiro e de
todos os outros sectores
estratégicos (transportes,
água, energia,…) e de
serviços às populações
(saúde, ensino, transportes,
….), permitindo assim abrir o
caminho a uma União Livre
e Solidária de Povos e
Nações Soberanos, sem
explorados nem
exploradores.
É essa a necessidade e a
vontade que, pelas mais
diversas formas, se expressa
e ecoa por toda a Europa,
assim como no resto do
Mundo.                                n

O
s grupos
parlamentares do
PASOK (Partido
Socialista Pan-
Helénico) e da

Nova Democracia,
acompanhados por parte do
grupo parlamentar do Syriza,
aprovaram o que Varoufakis
(anterior ministro das
Finanças grego) já
classificou como os “termos
da capitulação” impostos
pelas instituições da União
Europeia ao governo da
Grécia.
Depois de o Povo da Grécia
ter, nas eleições de Janeiro,
votado um programa para
acabar com a austeridade, e
de, em referendo, ter
afirmado a sua recusa a
novos planos dos pretensos
credores, esse mesmo Povo –
ao mesmo tempo que, no
Parlamento, era discutido e
votado o novo pacote de
austeridade e de
endividamento – nas ruas e
nas empresas do país
manifestava-se e cumpria
uma greve de toda a Função
Pública reafirmando o seu
NÃO.
Ministros demitiram-se, a
maioria do Comité Central
do Syriza opôs-se a esse
pacote, e sondagens
indicavam que cerca de 80%
da população continua a

rejeitá-lo.
À saída da reunião do
Eurogrupo, que “selou o
acordo”, viam-se caras
sorridentes e satisfeitas com
o desiderato alcançado.
Todos se juntaram – qual
“santa aliança” para tentar
fechar a janela de esperança
que o Povo da Grécia tinha
aberto. Estão longe de o
conseguir!
Nem a “aliança” é
homogénea, nem os povos
da Europa – e em particular
o Povo grego – estão
derrotados, e hoje
compreendem – melhor que
nunca – que não há saída
positiva no quadro da União
Europeia, das suas
Instituições e dos seus
Tratados.
A questão grega – que é
comum a todos os povos da
Europa – está longe de estar
resolvida. Tudo dependerá
da luta e da forma como,
país a país, a classe operária
e as outras camadas da
sociedade conseguirem
utilizar as suas organizações,
realizando a unidade e
derrotando todos os planos
que as “troikas” querem
fazer aplicar. Cabe desde já
às Direcções dessas
organizações criar as
condições para que a
unidade se realize. n

      longe de ter terminado

FOLHA DO POUS Nº 6 de 2015 • 17 de Julho • http://www.pous4.pt.vu
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N
o final da Segunda
Guerra mundial, a
burguesia dos
principais países da
Europa viu-se

obrigada a fazer enormes
concessões aos trabalhadores
para preservar o Estado
burguês,
particularmente em França.
Um exemplo é o sistema de
Segurança Social que garante
(garantia!) Assistência médica
gratuita e pensão integral de
aposentação.
Hoje, para alimentar a
voracidade da especulação
financeira, governos de todas
as cores políticas – subordina-
dos ao FMI e à União
Europeia – atacam sem
tréguas as conquistas
arrancadas pela luta da classe
operária.
Em França – como antes na
Grécia, em Espanha e
Portugal – é o governo de um
Partido “socialista” (PS) que
aplica os chamados programas
de “austeridade”, chocando-se
frontalmente com a sua
própria base social.
Essa é a razão dos níveis
recorde de abstenção eleitoral
nas regiões operárias,
provocando profundas
derrotas do PS – mas sem o
aumento expressivo do
número de votos da direita,
como a imprensa em geral
quer fazer crer.

Resistência operária

Para pôr em prática medidas
para redução do número de
camas nos hospitais, à
desregulamentação dos
direitos laborais, ao fecho das
escolas públicas e ao
desemprego, o governo do PS
tenta um “diálogo social”,
apoiando-se em entidades
como a CFDT (Central

sindical defensora da
colaboração de classes).
O determinante é a existência
de militantes e dirigentes que
querem manter-se fiéis aos
interesses da sua classe,
impulsionando as greves e
manifestações que expressam
a resistência dos trabalhadores
e a defesa da independência
sindical.
Foi o que ocorreu na greve
interprofissional de 9 de Abril,
convocada pelas Centrais
sindicais CGT, CGT-FO, FSU
e Solidários, exigindo a
retirada do chamado “Pacto de
responsabilidade” (35 mil
milhões de euros de perdão
fiscal para os patrões, até
2017, e cortes de 43 mil
milhões de euros nas despesas
públicas) e fim da lei Macron
(ministro da Economia) que
impõe medidas que atacam
direitos dos trabalhadores.
Foi nesse cenário que o jornal
“Informações Operárias” (IO),
do Partido Operário
Independente (1) e tribuna
livre da luta de classes,
realizou, no dia 6 de Junho,
uma Assembleia-debate aberta
à ampla participação.
Durante oito edições
preparatórias, este jornal
publicou comparticipações de
sindicalistas das Centrais
sindicais que apelavam à
greve e de militantes políticos

do próprio PS, do Partido
Comunista e do Partido de
Esquerda, além do próprio
POI, com reflexões e
propostas sobre a
continuidade após a greve de
9 de Abril, a defesa da
independência das
organizações sindicais, a
questão do governo do PS, as
instituições antidemocráticas
da Vª República (2) e o colete-
de-forças da União Europeia...

Como travar 
as contra-reformas?

O resultado foi um grande
sucesso. A 6 de Junho, num
auditório em Paris, mais de
mil militantes de todas as
tendências, constituíram a
Assembleia-debate numa
verdadeira
Conferência política, que não
se confunde nem substitui as
organizações sindicais.
Esse trabalho de agrupamento
continuará, como depois
explicou o editor do jornal,
Lucien Gauthier: “O sucesso
da assembleia de 6 de Junho –
que reuniu um milhar de
militantes operários,
democratas, vereadores e
presidentes de Câmara, por
iniciativa do jornal do POI – é
o ponto de partida para uma
série de assembleias-debates
nos diversos Departamentos

(regiões administrativas da
França, NdR) com o objectivo
de reunir milhares e milhares
de militantes e trabalhadores.
Como dissemos diversas
vezes, não há contradição no
facto de Informações
Operárias ser, ao mesmo
tempo, o semanário do POI e
uma tribuna livre da luta de
classes, pois ninguém
pretende impor o seu ponto de
vista a quem quer que seja.
Trata-se de um debate livre
entre militantes operários,
democratas e autarcas de
origens sindicais e políticas as
mais diversas, mas que
desejam todos contribuir para
a discussão e a ação para
travar os planos deste
Governo e a sua política.
É por isso que, depois da
assembleia-debate de 6 de
Junho, o jornal do POI
continua a publicar uma
tribuna de discussão com o
objectivo de ajudar ao livre
debate no seio do movimento
operário.”
A finalidade de todas estas
iniciativas é participar, de
forma activa, na construção de
pontos de apoio para a classe
operária criar, pelos seus
próprios meios, as condições
de realização da sua
indispensável unidade para
derrotar os planos do Governo
“socialista”. n

(1) O POI é uma construção comum
de militantes de origens diversas do
movimento Operário, entre os quais
se contam os militantes da Secção
francesa da IVª Internacional,
pertencentes à Corrente Comunista
Internacionalista.

(2) A Vª República é o actual sistema
de governo da França – implantado
pela Constituição de 1958, imposta
pelo general Charles de Gaulle e que
atribuiu enormes poderes ao
presidente.

Paris, assembleia-debate de 6 de Junho.

A luta pela construção da unidade
Mil militantes de todas as tendências reúnem-se
a convite do semanário Informações OperáriasFrança
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É a nação e os trabalhadores que estão
em risco!Brasil

N
as últimas semanas
aumentou a
estridência dos
porta-vozes do
imperialismo no

Brasil.
A recente convenção do
PSDB (Partido da Social-
Democracia Brasileira,
partido «democrata» da
burguesia – NdR), agente
directo do capital financeiro,
aumentou a pressão sobre o
governo de Dilma. É evidente
que não estão preocupados
com a vida dos trabalhadores.
Aécio Neves (candidato do
PSDB à Presidência da
República), Fernando
Henrique Cardoso (ex-
Presidente da República, de
direita)
Cardoso e outros querem
garantir as melhores condições
para que seja aprofundada no
país a aplicação da política
exigida pelos especuladores,
confrontados com a crise do
sistema capitalista.
O governo de Dilma encontra-
se fragilizado. Não pelas
arremetidas do PSDB, mas
pela aplicação da política
comandada pelo ministro (da
Fazenda, equivalente a
Economia – NdR) Levy, que
deteriora, em ritmo acelerado,
as condições de vida da
maioria do povo trabalhador
brasileiro.
O que de facto preocupa essa
gente e o imperialismo é que a
força que os derrotou nas
urnas em 2014 – a força dos
sectores organizados da classe
trabalhadora que não aceita
pagar a crise – não saiu de
cena. Os trabalhadores não
aceitam o desmantelamento da
nação.
A Federação Única dos
trabalhadores do petróleo
convocou, para 24 de Julho,

um dia de greve em defesa da
Petrobrás (a grande
companhia petrolífera
nacional e pública – NdR).
Estes trabalhadores estão em
luta contra os ataques que vêm
do PSDB, que quer acabar
com o regime de concessão da
Reserva petrolífera do Pré-sal
(situada na zona marítima
costeira), ataque bem
preparado pela operação
“Lava Jato”. Mas os
trabalhadores do petróleo
lutam também contra os
planos de desinvestimento da
própria Direcção da
companhia. E nesta luta
apelam à unidade de todos os
trabalhadores.
A CUT (Central Única dos
Trabalhadores – NdR), que
durante todo o primeiro
semestre organizou a luta em
defesa dos direitos dos
trabalhadores, numa decisão
recente reafirma a sua posição
contrária ao “plano recessivo
e regressivo” e convocou para
28 de Julho manifestações nos
Estados em frente às sedes do
Banco Central, e uma
manifestação em Brasília, em
frente ao Ministério da
Fazenda, contra a política de
ajustamento fiscal de Levy.
Recentemente, 73% dos
trabalhadores da Mercedes –
em São Bernardo do Campo –
disseram não a um acordo,
discutido entre o sindicato e a
empresa, que reduzia os
salários.
Os trabalhadores brasileiros,
através das suas organizações,
estão a dizer, alto e bom som:
não aceitamos o sacrifício (ver
em particular a caixa
referente ao último Congresso
do PT - NdR). Querem
defender os seus direitos e
empregos, querem defender a
nação, que estão a ser

colocados em risco com a
execução da política do
ajustamento que, segundo
Levy, está só no começo!
As situações são diferentes,
mas as mobilizações que
marcaram este primeiro
semestre e as novas que se
anunciam “ligam” os
trabalhadores brasileiros à
maioria do Povo grego – que
acaba de dar um retumbante
“Não” à austeridade imposta
pelo capital financeiro.
É para isso que Dilma foi
eleita! Para proteger os
trabalhadores e a nação da
rapinagem imperialista, bem
representada pelo PSDB.
Não será nos EUA – ao lado
de Obama e cumprindo a
agenda organizada por Levy –
que Dilma encontrará apoio
para fazer frente aos ataques
reaccionários contra o seu
Governo. Bem pelo contrário:
quanto mais próxima estiver
de Levy/Obama, mais distante
Dilma estará da base social
que a reelegeu, a única força
que pode fazer frente ao
retrocesso que se pretende
impor ao país.
E essa força está de pé,
preparando um segundo
semestre de lutas, disposta sim
a enfrentar a ofensiva
reaccionária, o que começa,
acima de tudo, pela defesa dos
interesses dos trabalhadores e
da nação, contra a política
económica posta em marcha
para responder aos interesses

da especulação financeira.

Chega de ajustamento! Abaixo

o plano Levy! n

“O PT de volta para os
trabalhadores”

O Manifesto encabeçado pelos
membros do PT pertencentes à
Executiva Nacional da CUT e
assinado por 400 sindicalistas
do Brasil, “O PT de volta para
os trabalhadores”, teve
impacto sobre os delegados ao
recente Congresso deste
Partido. Nele se afirma: “A
política de ajustamento fiscal
regressivo e recessivo,
inaugurada com a nomeação
de Joaquim Levy para o
Ministério da Fazenda, coloca
o PT contra a classe
trabalhadora e as camadas
populares que sempre foram a
sua principal base de apoio
(...).
Sabemos o que ocorreu na
história recente com partidos
de esquerda que aplicaram
políticas de ajustamento fiscal
inspiradas pelo FMI, como se
viu em alguns países da
Europa: entraram em crise,
foram derrotados em eleições,
perderam a sua base social.
Não queremos que isso
aconteça com o PT! Ainda é
tempo de mudar de política e
de plano económico, o que, na
nossa opinião, é essencial
para a sobrevivência do PT
como partido dos
trabalhadores.” n

Transcrevemos o Editorial do Jornal “O Trabalho” nº 769, da responsabilidade da Secção brasileira da IVª Internacional, corrente do Partido dos
Trabalhadores que tem a mesma designação

Faixa do "Diálogo e Acção Petista" no V Congresso Nacional do PT.  

   



Conferência operária em Rutgers 
(Estado de New Jersey), por iniciativa da Labor Fightback 
Network (Rede de Resistência Operária)

EUA

D
e 15 a 17 de Maio,
em Rutgers, no
Estado de New
Jersey (EUA),
realizou-se uma

Conferência com a
participação de mais de 100
dirigentes e sindicalistas
vindos de todo o país, assim
como representantes de
organizações de negros, de
defesa dos imigrados e de
jovens.
Estes militantes respondiam
ao apelo da Labor Fightback
Network (LFN - Rede de
Resistência Operária)
fundada há 2 anos e que,
desde aí, participou em
todos os combates para
defender os sindicatos e
contra o desmantelamento
dos serviços públicos,
organizado ao nível de cada
Estado tanto pelos eleitos
Republicanos como pelos
que apoiam a Administração
de Obama. «O que nos
distingue em particular» –
disse, nas suas conclusões,
Jerry Gordon (Secretário da
LFN) – «é fazermos um
apelo à acção independente
do movimento operário para
pôr fim à estratégia falida
de apoio ao candidato do
Partido Democrata, em
nome do “mal menor”. O
que significa que devemos
apresentar os nossos
próprios candidatos.»   

Carol Gay, presidente do
Conselho sindical dos
sindicatos da indústria de
New Jersey, na sua
introdução, colocou esta
Conferência no contexto da
subida das lutas operárias

nos EUA: «Os ventos de
mudança começaram a
soprar! Já há muito tempo
que não víamos vários
movimentos tão poderosos e
juntando tantos
trabalhadores (…). Em
2011, ficámos
entusiasmados com o
levantamento no Wisconsin e
pela greve dos professores
de Chicago. Agora, vemos
surgir outros movimentos –
como o que exige a subida
imediata do salário mínimo
horário de 15 dólares e do
direito à sindicalização.
Partindo de Seattle, ele
estendeu-se a todo o país e
junta os assalariados da
restauração rápida e da
Walmart batendo-se pela
sua dignidade e respeito. O
Movimento “A vida dos
Negros é importante”
(Black lives matter)
desenvolve-se a passos de
gigante. Em Ferguson
(Missouri), em Baltimore
(Maryland) e em Newark
(New Jersey) a população
junta-se para denunciar com
vigor a brutalidade, o
racismo e a desigualdade
(...). São estas as condições
políticas em que tem lugar a
nossa Conferência.»

Foi neste contexto que se
desenrolaram os debates,
incidindo sobre as formas
necessárias para ajudar a
desenvolver estes
movimentos, em particular
sobre os obstáculos com que
se defrontam. Obstáculos
concentrados na submissão
ao Partido Democrata de
Obama, que seria necessário

apoiar a todo o custo, em
nome de impedir o «avanço
da direita republicana».
Posição que, muitas das
vezes, serve de pretexto aos
dirigentes da AFL-CIO –
nomeadamente a nível
nacional – para se recusarem
a tirar as consequências da
luta dos próprios
trabalhadores.

A Conferência discutiu em
detalhe as medidas e
campanhas a desenvolver em
ligação com o movimento
dos trabalhadores e das
camadas mais exploradas e
oprimidas da população dos
EUA, para soldar, à escala
nacional, uma força capaz de
intervir para ajudar os
trabalhadores no seu
combate, abrindo a via a
seguir por todo o movimento
operário – «esta imponente
força organizada de 14
milhões de trabalhadores 
(…) capaz de infligir uma
derrota à classe dos
exploradores».

Uma das principais decisões
desta Conferência foi
desenvolver uma campanha,
no seio do movimento
sindical, para a participação
e o apoio à manifestação
nacional, a realizar em
Newark (New Jersey) a 25
Julho, por iniciativa de um
conjunto de organizações de
Negros, contra as mortes e
os abusos cometidos pela
Polícia, a injustiça e a
discriminação racial.

Numa Resolução, a
Conferência afirmou que
este era um combate de toda

a classe operária: «Os
abusos da Polícia
constituem um problema
recorrente e crescente nos
EUA, provocando mortes.
Caracterizam-se pelo
assassínio, sem razão nem
justificação, de pessoas
desarmadas, pelo emprego
imoderado da força, a
violação dos direitos
constitucionais, práticas
racistas e discriminatórias,
acções criminosas, a
corrupção e falhas nas
obrigações profissionais,
uma maior militarização das
forças policiais e a
incapacidade do Sistema
judicial em obrigar a
Polícia a prestar contas
pelos crimes que comete.

As brutalidades policiais
não são um problema
isolado. Trata-se de um
problema histórico que
mergulha as suas raízes no
que está subjacente a toda a
sociedade deste país. É
necessário perspectivá-las
em função de um contexto de
injustiça, e das
desigualdades raciais e
económicas. Embora as
vítimas das brutalidades da
Polícia pertençam a todos
os grupos raciais da
sociedade, a imensa maioria
pertence aos grupos afro-
americano, latino-
americano, indiano e outros
grupos de cor. Na sua
imensa maioria, eles são
pobres e pertencem à classe
operária.»                         n

                actualidade  internacional >>>

Pôr fim à estratégia falida de apoio ao candidato do
Partido Democrata, em nome do “mal menor”
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17 de Junho, Charleston (EUA)
uma nova matança racista

D
ylann Roof, o autor
de uma das piores
matanças da
História recente dos
EUA – que fez 9

mortos a 17 de Junho numa
Igreja de Negros, na cidade
de Charleston – é um jovem
americano branco, de 21
anos, adepto da “supremacia
dos Brancos”. O carácter
racista não oferece qualquer
dúvida.
No Facebook, Dylann Roof
aparece vestido com um
blusão negro sobre o qual há
2 pins: um com a bandeira
da África do Sul (do tempo
do apartheid, símbolo do
regime de segregação racial),
outro com a da ex-Rodésia
(agora Zimbabué). Estes dois
regimes são muito
admirados, nos EUA, pelos
grupúsculos que promovem
a supremacia dos Brancos. 
A Polícia já tinha
considerado o assassino
como perigoso, por duas
vezes.
O morticínio teve lugar às
21h, na Emanuel African
Methodist Episcopal Church
– a mais velha igreja dos
Negros da cidade, verdadeiro
símbolo da sua luta pela
emancipação da escravidão e
pelos direitos cívicos.
O assassino abateu três
homens e seis mulheres.

crimes cometidos, nos EUA,

por Brancos contra cidadãos

Negros.

Desde Ferguson (no Verão

de 2014) até aos assassinatos

de Baltimore, estes actos –

que muitas das vezes ficam

impunes – reavivaram a

ideia de que a vida dos

Negros não vale tanto com a

dos Brancos. 

Perto de Charleston, em

North Charleston, um polícia

Branco foi condenado, no

início de Abril, por ter

disparado cinco vezes contra

um Negro que tentava

escapar. n

Entre elas contava-se a
pastora da paróquia,
Clementa Pinckney, grande
figura da Comunidade negra
local e eleita pelo Partido
Democrata para o Senado
desse Estado. 
A dirigente local do
Movimento de Defesa dos
Negros (NAACP), Dot Scott,
afirmou na CNN que o
assassino poupou uma das
possíveis vítimas para que
ela servisse de testemunho.
«A sua vida foi poupada
porque o assassino lhe disse:
“Não vou matar-te (…),
para que possas dizer-lhes o
que se passou.”»
Estes fuzilamentos juntam-se
assim a uma longa lista de

Manifestação em
Charleston no dia seguinte

ao assassinato de nove
Negros por um Branco.

a igreja Emanuel,
símbolo da história
dos Negros no sul dos
EUa

S
ituada na baixa de
Charleston, na
Carolina do Sul, no
sul dos EUA, esta
igreja desempenhou

um importante papel na
cidade enquanto lugar de
reunião dos Negros que nela
habitavam.
Foi construída no início do
Sec. XVIII, no local em que
os escravos se juntavam com
antigos escravos. Em
seguida, foi encerrada por
duas vezes pelas autoridades,
que diziam estarem a ser
violadas as leis – muito
severas – que
regulamentavam as reuniões
de escravos nessa época.
Um dos fundadores da
igreja, Denmark Vesey 
– antigo escravo que tinham
comprado a sua libertação 
– tentou organizar um
levantamento em 1822. Mas
o processo de sublevação
falhou, e Vesey e os seus
camaradas foram enforcados.
A igreja foi incendiada e as
reuniões tiveram que passar
a ser efectuadas na sua cave
até ao final da Guerra Civil,
em 1865.
De novo reconstruída, ela
tornou-se – em particular
depois da Grande marcha
encabeçada por Martin
Luther King – um centro de
reagrupamento para todos os
militantes defensores dos
direitos cívicos. n

N
uma reportagem, sobre a discriminação e o racismo, o
Público de 10 de Fevereiro de 2015, intitulava: “Os
polícias disseram que nós, africanos, temos de
morrer”. O racismo e a discriminação pela cor da
pele, pela condição social, dos seres humanos são

intoleráveis. O combate contra o racismo e a discriminação,

não é exclusivo dos extractos sociais alvo dessa segregação.
Esse combate também deve ser assumido como parte
integrante da luta por uma sociedade sem explorados nem
exploradores, liberta de todas as formas de discriminação,
onde prevalecerá a igualdade, a fraternidade e a verdadeira
solidariedade entre todos os povos do mundo.              n

Também em Portugal os Negros são discriminados



N
a sua reunião de 24
de Junho de 2015,
a Comissão
Nacional do POUS
aprovou a seguinte

Declaração: 

1. a preocupação e anseio
partilhados pela grande
maioria da população
trabalhadora do nosso país é
a de que seja propiciada uma
solução política capaz de
reverter a emigração, o
desemprego e a precariedade
que atinge milhares de
famílias, muitas delas sem
meios de subsistência, a
viverem em condições que
ferem a dignidade humana;
uma solução política que
pare com a venda do que
resta de sectores
estratégicos, como os
transportes ou a Água; uma
solução que permita
acautelar e garantir as
reformas e as demais
prestações sociais, que
permita repor a qualidade
dos serviços prestados nos
hospitais públicos e tudo o
que deva ser inerente ao
Serviço Nacional de Saúde;
uma solução que garanta a
todos o acesso gratuito a um
Ensino e a uma Justiça de
qualidade; uma solução que
anule todas as medidas
resultantes da aplicação do
Memorando da Troika. (…)

2. a poucos meses de novas
eleições, esta questão
mantém toda a sua
pertinência e actualidade. A

positivamente ao apelo da
“Plataforma Cidadã Livre /
Tempo de Avançar” dirigido
a todas as organizações para
que, numa única frente à
escala nacional, se
desenvolva um movimento
capaz de ajudar à derrota
eleitoral da coligação. 

4. Foi aceite o princípio de
os militantes do POUS
participarem nas estruturas
do “Livre / Tempo de
Avançar”, trabalhando para a
sua ligação aos trabalhadores
e a todos os cidadãos, e
combatendo em particular:

- pela defesa das conquistas
sociais inscritas na
Constituição da República,
como o SNS, a Escola
Pública ou a Segurança
Social, o fim do processo de
privatizações e a luta contra
as leis anti-laborais – a lei de
destruição da contratação
colectiva, contra os
despedimentos e a
precariedade;

- pela defesa dos postos de
trabalho, dos salários, dos
contratos colectivos, das
pensões de reforma, pela
reconstrução da economia
nacional, potencializando
todos os seus recursos, pela
democracia, pela paz, pela
cooperação livre e solidária
entre os povos.

5. lutando em conjunto com
a Plataforma Cidadã “Livre /
Tempo de Avançar”, os
militantes do POUS
respeitarão os princípios
organizativos em que a

mesma assenta – inexistência
de coligações partidárias e
decisões sobre a base de
cada homem ou mulher um
voto. Sem pôr em causa o
respeito pelo compromisso
assumido perante a
Plataforma, os militantes do
POUS reservam-se o direito
de continuar a assumir as
posições políticas que
decorrem do seu programa,
nomeadamente o propósito
de se apoiarem e intervirem
na luta de classe para acabar
com as instituições da União
Europeia (cujo carácter está
bem patente no actual
humilhar e espezinhar do
povo grego), para acabar
com os seus tratados e
memorandos, na via de uma
União Livre de Nações e
Povos Soberanos libertados
da opressão e da exploração.

Reconhecendo aos seus
militantes e simpatizantes o
direito legítimo de decidirem
sobre a sua integração na
Plataforma Cidadã “Livre /
Tempo de Avançar”, a
Comissão Nacional do
POUS sublinha o seu
empenho nessa participação,
por considerar que ela
contribuirá para reforçar o
movimento de todos quantos
querem trabalhar para a
unidade em torno dos
objectivos atrás menciona-
dos, no quadro do acordo
político estabelecido.         n

actualidade

POUS decide participar na Plataforma Cidadã “Livre / Tempo de avançar”

PARTIDO OPERÁRIO DE UNIDADE SOCIALISTA

poucos meses de novas
eleições, aquilo a que o Povo
aspira é que todos os
partidos que mergulham as
suas raízes na luta dos
trabalhadores e da população
encontrem a maneira de se
unir, no terreno eleitoral e
fora dele, para que a maioria
do PSD e do CDS seja
afastada da Assembleia da
República. (…)

O que o Povo quer é acabar
com esta maioria, é acabar
com este Governo e com esta
política. O que o Povo quer é
que seja formado um
Governo que desenvolva a
economia, promova a
investigação científica, crie
empregos, que integre no
sector público as empresas
dos sectores estratégicos da
economia, e que pare com as
medidas de destruição do
país, preconizadas e
impostas pelo grande capital
e pelas instituições em que
este se apoia – o Governo, o
FMI e as Instituições da
União Europeia.

3. ir ao encontro desta
aspiração, partindo daquilo
que são objectivos imediatos
por que todos se mobilizam,
é para o POUS um
imperativo democrático pelo
qual está disposto a agir, e, a
empenhar-se nas acções
concretas juntamente com
outros militantes e
trabalhadores.

Esta é também a razão que
levou a Comissão Nacional
do POUS a responder


