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É preciso escolher:
Um OE submetido às instituições europeias?
Ou, um OE para salvar o povo e o País?



                 2 actualidade nacional >>>
CGD: capitalização pública com gestão privada?
Anunciada a liquidação de 2500 postos de trabalho e de 300 balcões

Ogoverno do PS
anunciou, como uma
vitória, o resultado das
negociações com a
Comissão Europeia,

relativamente à
recapitalização da cgD com
dinheiros públicos e ao
“Plano de reestruturação”
associado.
Além do PS, todos os partidos
políticos que o apoiam na
Assembleia da República
(PCP, BE e Verdes)
consideram muito positivo que
o Governo (do PS) tenha
conseguido:
- convencer Bruxelas que a
recapitalização da cgD não
seja considerada uma ajuda de
Estado (o que agravaria o
défice); 
- e manter a CGD, como
banco público, evitando a sua
privatização,  assegurando
assim o interesse público.

recapitalização
pública… feita no
interesse de quem?  Do
interesse público ou do
interesse privado?
o Plano de recapitalização
prevê, nomeadamente:

-   a entrada de € 2.700
milhões de capitais públicos e
a emissão de €1.000 milhões
de “instrumentos de dívida
com elevado grau de
subordinação”, a colocar junto
de investidores institucionais
privados (Fundos e Bancos);
-   a nomeação de uma
Administração executiva

o que irão fazer os
deputados da maioria
parlamentar (Ps, PcP e
be)?
O que se espera dos deputados
do PS, do PCP, do BE e dos
Verdes é que defendam a CGD
como banco efectivamente
público (e não aparentemente
público) e proponham a
nomeação de uma
Administração comprometida
com o interesse público, e não
com o capital financeiro e os
grandes interesses privados!

Pode um banco público,
subordinado ao interesse
público, ser gerido por
representantes do capital
financeiro e dos grandes
interesses privados?

Fechar 300 balcões (incluído
110 agências em Espanha) e
despedir 2500 bancários é a
negação e o contrário da
defesa do interesse público.

O que se espera dos deputados
do PS, do PCP, do BE e dos
Verdes, em maioria na
assembleia da república, é
que rejeitem o Plano em curso
e impeçam qualquer
despedimento.                        n 

Pedro Nunes

(1) De referir que os resultados
líquidos positivos obtidos pelo Banco
Caixa Geral (BCG), que atingiram
25,3 milhões de euros, correspondem
a um aumento de 25,7% face ao
período homólogo de 2014.

constituída por ex-quadros do
BPI (banco privado de
capitais angolanos, detidos
pela família do presidente de
Angola e pelo banco espanhol
“La Caixa”), complementada
por um conjunto de
administradores não
executivos (“consultivos”) da
CGD, constituídos por,
imagine-se (!),
administradores executivos de
empresas clientes do banco
público, nomeadamente da
Sonae, da Renova, da Sogrape,
da Partex, do Grupo PSA, do
Grupo Porto Bay, e do Fundo
Magnum (onde a CGD tem
unidades de participação),
cujos interesses são claramente
conflituantes com os do
Banco. 

o Plano de “reestruturação”
pretende que:

-   em Portugal, se fechem 300
balcões e se reduzam 2500
postos de trabalho, o que
significa despedimentos sob a
capa de “rescisões amigáveis”
ou de “reformas antecipadas”;
-   em Espanha, e por
exigência da Comissão
Europeia, a CGD  feche as 110
agências e despeça os actuais
521 trabalhadores. 

a defesa da finalidade
pública da cgD é
incompatível com os
representantes do capital
financeiro na sua gestão
Pode-se falar de vitória,
quando o resultado das
negociações com a Comissão

Europeia se traduz na redução
forçada da actividade do
banco público, no fecho
compulsivo de 300 balcões e
no despedimento de 2.500
bancários?

Pode-se falar de vitória,
quando se abre a porta à
entrada de dinheiro dos
privados na CGD, fazendo
desta entrada uma condição
para efeitos do défice?
Expliquemo-nos: a entrada
dos €2700 milhões de
capitais públicos e o seu
impacto no défice,
dependerá da capacidade do
estado / cgD conseguirem
colocar 500 milhões (metade
dos 1000 milhões da dívida
altamente subordinada) junto
de Fundos e Bancos privados.
Não se verificando essa
colocação, o dinheiro público
da recapitalização será
considerado uma “ajuda de
Estado” e passará a contar para
o défice. Esta é a razão que faz
suscitar tantas dúvidas à
agência de “rating” DBRS:

“Até conseguirmos
avaliar esse apetite dos
investidores, será difícil
avaliar o impacto para
as contas públicas”
(Fonte: DBRS)

Acresce que a actividade da
cgD passará, depois desta
recapitalização, a ser
administrada e escrutinada
por privados, com dinheiros
públicos. a privatização da
gestão, dispensou a
privatização do capital.

A actividade internacional da CGD apresentou um contributo de 390,4 M€ para o
resultado bruto de exploração do Grupo (+16,8%). Em termos de resultado líquido,
destacam-se os contributos dos bancos do Grupo em Macau, França, Espanha e Angola.
Em Espanha, o Banco Caixa Geral (BCG) superou todos os objectivos (1) consignados
no plano de reestruturação acordado pelo Grupo com a DGComp (Direcção da
Concorrência da Comissão Europeia), o que permitiria assegurar a continuidade da
presença de um banco do Grupo CGD no mercado espanhol. 
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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.

É preciso escolher!
degradação dos cuidados de
saúde no SNS.” (Público,
11/7/2016)

A justificação é sempre a
mesma. São os compromissos
com o FMI e a União
Europeia! 

Deve um Governo sujeitar um
povo e um País a
compromissos e “regras”,
quando elas conduzem à
deterioração de um serviço
público de transportes, ao
ponto de se canibalizarem
outras composições (para
obtenção de peças), ou à
degradação do SNS?

É preciso escolher!

O Banif, depois de
recapitalizado com três mil
milhões de euros do Erário
público, foi entregue ao
Santander, enquanto os
emigrantes que nele
depositaram as poupanças de
uma vida de trabalho “ficaram
a arder”.

Para as instituições
serventuárias do capital
financeiro, a entrega de três
mil milhões ao Santander não
constituiu qualquer
constrangimento, nem
“problema para o défice”.
Nem foi merecedor de
qualquer reparo, ameaça ou
chantagem. Mas, se estes
milhões forem canalizados
para assegurar a manutenção
do Metro de Lisboa, para pôr
termo ao subfinanciamento do
SNS, para restabelecer as
verbas cortadas à Escola
Pública, permitindo vincular e
colocar (no escalão a que têm
direito) milhares de docentes
contratados, ou para o
investimento no aparelho
produtivo, lá virão todos, em
coro, clamar com o défice.

A União Europeia e o BCE
exigiram – e o Governo
cumpriu – que, para ser

Dois artigos do Público
ilustram os
problemas, as
contradições e as
escolhas políticas com

que nos defrontamos.
A propósito da grave situação
em que se encontra o
Metropolitano de Lisboa, o
Público de 17/9/2016
noticiava:

“(…) o nível de ruído e de
vibrações tem aumentado,
sobretudo nas curvas. Isso
deve-se ao excessivo desgaste
ondulatório dos carris devido
à falta de manutenção. 
Há “(…) neste momento 11
comboios encostados, alguns
dos quais a fornecer peças a
outras composições para que
estas possam continuar a
circular.”
“Os stocks de peças já
chegaram a zero e teve que se
recorrer à canibalização de
algumas unidades para que
outras possam continuar a
circular.”
Não se podem “(…) comprar
peças [nem] avançar com
acções de manutenção
pesadas aos comboios do
metro lisboeta (…) porque… o
cumprimento da meta
[orçamental] dos 2,5%, não
autoriza as despesas àquela
empresa.”

A propósito da degradação que
atinge o Serviço Nacional de
Saúde (SNS), o chefe do
Serviço de cardiologia do
Hospital de São João (Dr.
Jorge Almeida), escreveu:

“(…) o SNS não consegue
garantir cuidados de saúde de
qualidade nas circunstâncias
de financiamento actuais.
Uma redução de despesa de
cerca de 2 mil milhões de
euros de 2010 para 2016, num
momento em que, devido à
crise financeira, a procura de
cuidados de saúde é maior,
teve como consequência a

recapitalizada, a CGD
reduzisse 2500 postos de
trabalho e fechasse 300
balcões, ou seja, a
transferência compulsiva da
quota de mercado da Caixa
para outros bancos privados
que o capital financeiro quer
preservar.

Deve um Governo sujeitar um
povo e um País a exigências
do BCE, quando elas
conduzem à asfixia financeira
do país, ao desmantelamento
do sector bancário, tal como
antes se passou em relação a
outros sectores e empresas
estratégicas?

Algum Orçamento do Estado
– sujeito à perversidade das
“regras” europeias, que indu-
zem a economia à estagnação
e os serviços públicos à asfixia
financeira – pode responder
àquilo que é necessário ao
país, ao seu crescimento
económico e à criação de
emprego?

Aonde nos levará esta forma
de governação?

Vai o Governo continuar a
aceitar esta chantagem,
desgastando a base de apoio
daqueles que nele depositaram
tantas expectativas? Ou vai
apoiar-se no povo e nas
organizações dos trabalhadores
para dizer basta às exigências
discricionárias e absurdas dos
serventuários do capital
financeiro, chamem-se eles
instituições da União Europeia
e do FMI, ou “agências de
rating”?

Os povos e organizações dos
trabalhadores dos outros países
da Europa não são indiferentes
ao que se está a passar em
Portugal.

Se se apoiar no povo, o
Governo não ficará isolado. 
É preciso escolher!                n

Comissão de redacção.



OMS entrevistou um
guarda-florestal do
distrito de Leiria,
actualmente
integrado no Serviço

de Protecção da Natureza e
do Ambiente (SEPNA) da
GNR, na véspera da
manifestação que os guardas
florestais realizaram em
Lisboa, a 8 de Setembro.
MS – temos assistido nos
últimos anos, no início do
Verão, a uma série de
incêndios, de norte a sul
do país. esta tendência tem
vindo a acentuar-se e o seu
número a aumentar
assustadoramente. em sua
opinião, o
desmantelamento dos
serviços florestais, com a
destruição de toda a sua
orgânica e do saber
estruturado nesta área é
um factor determinante
para isso?

Guarda-Florestal (GF) – Em
parte, contribui para o
agravamento da situação.
Deixou de haver fiscalização
e pessoal especializado nas
manchas florestais. Foi
reduzido brutalmente o
número de guarda florestais.
Chegámos a ser 1200 e agora
somos 317. Além disso,
fomos desviados para outros
trabalhos fora do nosso
âmbito, o que impede uma
melhor prevenção – a qual é
cada vez mais necessária,
devido ao aumento da
floresta de eucaliptos e ao
grau de projecção que estes
provocam em caso de
incêndio. Prevenção a ser
desenvolvida nas áreas
circundantes das florestas,
junto dos aglomerados
populacionais, para poder
ajudar as autarquias, que não
estão habilitadas para este

das Florestas e Conservação
da Natureza, o meio rural e
as populações residentes.
Para gerir a floresta e as
áreas protegidas, não basta
apenas criar legislação que
aplique coimas. É também
necessário um conhecimento
técnico no terreno e o
reforço das equipas de
sapadores florestais. 

MS – neste momento, o
icnF tem capacidade para
verificar no terreno se um
seu parecer emitido sobre
um acto florestal, é
cumprido ou não?

GF – Não existe capacidade
para fiscalizar, porque não
existem meios humanos para
isso e, assim, são plantados
hectares e hectares de
eucaliptos de forma ilegal. E,
quando são identificadas
infracções, os Serviços não
têm capacidade para obrigar
a repor a situação correcta.

MS – isso permite, para
além de outras coisas,
reforçar grandes lóbis
como o das “celuloses”?

GF – É evidente que estes
lóbis têm muito peso e
fazem-no sentir através dos
seus intermediários nas
regiões. 

MS – quais são os
objectivos da greve e da

manifestação de amanhã, 8
de setembro, em Lisboa,
entre o Largo do carmo e
o ministério da
administração interna?

GF – O que pretendemos deste
Governo é que não acabe com
a nossa carreira, ao contrário a
reforce e reactive, atribuindo-
lhe suplementos iguais aos da
GNR. De facto, fazemos o
mesmo trabalho por escala, em
turnos e patrulhas mistas, em
serviços especializados como:
a investigação de causas de
incêndios florestais, a
fiscalização de arborização, a
fiscalização da caça e da
pesca. Existem equipas mistas
no SEPNA da GNR,
compostas por guardas
florestais e militares daquela
corporação, em que a
diferença salarial chega a ser
perto de 400 euros.

Além disso, também penso
que existindo, neste momento,
uma maioria de partidos de
esquerda na Assembleia da
República, é aí que deve ser
discutida a política sobre a
floresta e tomadas as medidas
necessárias para a sua
restruturação. Nesse sentido,
pareceu-me importante a troca
de informações que tivemos
com o deputado do BE pelo
distrito de Leiria, Heitor de
Sousa.                                     n

a “indústria do fogo”

O Secretário de Estado da
Administração Interna, Jorge
Gomes, afirmou no
Parlamento que “há muito
interesse por detrás disto
tudo (dos incêndios)” e que
“há quem diga que a
indústria do fogo dá dinheiro
a muita gente”.

Então, o que espera a
maioria da Assembleia da
República para legislar no
sentido de acabar com a
“indústria do fogo”?

trabalho, a fazer cumprir o
estipulado no Decreto-lei
83/2014 (que regulamenta a
Defesa da Floresta Contra
Incêndios)  : “Quando os
proprietários de terrenos
não efectuam a limpeza, que
esta seja feita pelo
município, a expensas do
proprietário”.

MS – em sua opinião é
preciso uma mudança de
fundo na política agrícola,
em relação à floresta?

GF – Os sucessivos
governos têm abandonado as
nossas florestas, assim como
as nossas áreas protegidas. O
Património Natural nacional
é um bem público com
grande potencial económico
(cortiça, pinhão, etc.) e
turístico. Não é apenas o
eucalipto que tem valor
económico. Ao passarem os
Guardas-Florestais para a
GNR e ao fundirem a
Autoridade Florestal
Nacional com o Instituto da
Conservação da Natureza,
criaram o Instituto da
Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF). Por
isso penso ser urgente o
reforço de efectivos da
Guarda Florestal e também o
reforço das suas
competências, para que se
estabeleça de novo uma
proximidade entre os
Serviços públicos, a tutela

incêndios: entrevista com um guarda-florestal
Os fogos que todos os anos destroem o património do país e os
bens e sustento de muitas famílias serão uma catástrofe inevitável?

Manifestação dos guardas florestais em Lisboa, reivindicando a manutenção da sua carreira profissional.
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o que pretende marcelo? 
Transformar o Conselho de Estado numa segunda “Câmara parlamentar”?

No passado recente, o
presidente Marcelo
instou o Governo a
pôr a economia a
crescer.

A um mês da apresentação do
Orçamento do Estado, no
Congresso dos Revisores
Oficiais de Contas (realizado
no passado dia 16.SET.2016),
Marcelo Rebelo de Sousa
utilizou-o como palco para
enviar mais recados ao
Governo. Desta vez, foi um
aviso para o Governo não
taxar os grandes proprietários
imobiliários (1).

Diariamente, Marcelo,
comenta em público a acção
do Governo, dispara sobre ele
recados e avisos.

O presidente Marcelo
convocou, para o dia 29 de
Setembro, uma nova reunião
do Conselho de Estado, a
terceira desde que tomou

posse, ou seja, à média de
uma por cada dois meses (2). 

estes episódios,
aparentemente desconexos,
têm uma relação entre eles.

marcelo quer “balizar”,
condicionar e dirigir, através
do conselho de estado, a
acção governativa. O
objectivo de Marcelo é
transformar o regime semi-
presidencialista, num regime
de pendor presidencial.

Quais serão as motivações
subjacentes? Encontramos
duas razões fundamentais:

- Por um lado, os grandes
grupos económicos e
financeiros – e os partidos que
representam os seus interesses
(PSD e CDS) – foram
derrotados nas eleições de
4.OUT.2015;

- Por outro lado, a ocorrência
de um facto político inédito no
nosso país. Do novo quadro
político resultante das eleições
– em que o PS, o PCP, BE e os

Verdes obtiveram a maioria no
Parlamento – resultou, pela
primeira vez em Portugal, a
constituição de um Governo
PS com o apoio desses
partidos.

Ao terem perdido o poder de
que dispunham na Assembleia
da República (por terem ficado
em minoria), o capital
financeiro e a burguesia
portuguesa procuram deslocar
o poder desta AR para a
Presidência da República – o
“segundo pilar institucional”.

Desmentindo o epíteto de
institucionalista respeitador
das competências dos outros
órgãos de soberania, que lhe é
atribuído, Marcelo não hesita
em desgastar um outro órgão
de soberania, em invadir a
esfera de competências do
Governo, uma outra instituição
de que, supostamente, ele
também deveria ser o garante.

Que razões levarão o
presidente Marcelo a
desrespeitar competências, a

Na “rentrée” política do
PS, que decorreu em
Coimbra a 17 de

Setembro, no Convento de
São Francisco, Mariana
Mortágua – membro da
Mesa Nacional do BE e
deputada na AR –
procurando mostrar a
utilidade dos “radicais de
esquerda”, em que se inclui,
declarou:

mariana mortágua: "Radicais de esquerda
são os mais capazes para salvar o capitalismo"

«Embora seja de esquerda
radical, e inspirada por Marx
e por Keynesianismo radical,
acho que aqueles que melhor
percebem o capitalismo e são
mais capazes de salvar o
capitalismo, ironicamente, são
os radicais de esquerda.
Porque parece que quem
defende o capitalismo, não o
compreende nem será capaz
de o salvar de uma crise.»    n

Segundo o economista
Ricardo Cabral (Público,
10/9/2016), o custo do

ajustamento da austeridade,
entre 2008 e 2015, foi
evidente: “O PIB real cai
5,7% entre o pico (2008) e o
final de 2015; o PIB nominal
só em 2015 atinge o nível
registado em 2002; a procura
interna em termos reais (um
indicador que melhor mede o
nível de despesa e de vida dos
portugueses) ainda não
atingiu o nível atingido em
1999; a queda do nível do
emprego e dos salários, e a
deterioração do nível de vida
da generalidade da

população, são igualmente
consequências deste
ajustamento imposto pela
nova Europa «alemã».”
E o articulista conclui: Aqueles
que comandam a União
Europeia “prometem-nos que
só temos de continuar o rumo
por mais 30, 40 ou 50 anos”.
Contudo, “esquecem-se  de
referir que já o fizemos nos
últimos 17 anos e que,
verdadeiramente, já chega e
não faz qualquer sentido…
porque, parafraseando
Keynes, estaremos (quase)
todos mortos e, por conseguin-
te, «incapazes» de viver nessa
terra prometida…                  n

opor-se à aplicação de um
imposto sobre os grandes
proprietários de património, a
condecorar a título póstumo
António Champalimaud, a não
ser a defesa dos “superiores
interesses” da classe (do
grande capital), que nunca
deixou de representar e que,
reiteradamente, faz questão de
realçar?                                   n 

(1) No preciso momento em que
surgiu a discussão sobre o novo
imposto imobiliário para casas de
luxo, Marcelo vem preconizar que,
para se evitar a fuga do investimento,
se devem excluir os grandes
proprietários do pagamento desse
imposto. Dito de outro modo, Marcelo
defende que a repartição da carga
fiscal deve continuar a concentrar-se
sobre a população trabalhadora.

(2) Em relação ao formato que o
presidente Marcelo tem estado a
imprimir a esse órgão de
consulta, Jorge Reis Novais,
professor de Direito
Constitucional, advertia: “o
Conselho de Estado não é uma
segunda Câmara parlamentar”.

continuar no rumo já seguido há 17
anos… para chegar onde?
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os cortes sucessivos no
orçamento da educação,
impostos por bruxelas, têm
mantido elevados níveis de
precariedade no ensino,
levando anualmente à
repetição do drama do
desemprego. compete à
nova maioria existente na
assembleia da república,
bem como às organizações
do movimento operário na
sua inter-relação
dialéctica, alterar o curso
deste statu quo. 

Durante a visita a um
centro escolar em
Ponte da Barca, o
Ministro da Educação
anunciou que «este

ano lectivo, foram preenchidos
todos os horários solicitados
pelas escolas». O governante
referiu-se a «7.000 lugares de
professores contratados, mais
500 do que no ano anterior».
Sobre esta diferença de meio
milhar de contratados, a
FENPROF – Federação
Nacional dos Professores já
veio dizer que «o número de
professores contratados a mais
(500) é semelhante ao número
de professores que se
aposentou ao longo do ano
anterior.» (1)

O silêncio de Tiago Brandão
sobre os cerca de 20 mil
professores (de entre 50 mil
concorrentes) que até ao final
do ano ficarão sem colocação
não pode passar incólume.

Continua a ser elevadíssimo o
número de docentes que ficam
no desemprego e que se vão

apresentando nos Centros de
emprego, mantendo-se os
elevados níveis de
precariedade no Ensino. 

Por que motivo
continuam sem
colocação tantos
docentes?
A FENPROF entregou ao
Governo, a 5 de Setembro, um
abaixo-assinado bem como
uma carta reivindicativa do 1º
ciclo, datada de 29/7/2016 e
contendo um conjunto de
reivindicações das quais
destacamos: redução do
número de alunos por turma
(promessa do programa do
governo PS); redução do
horário dos professores para
22 horas; a aprovação de um
regime de aposentação (o
corpo docente está
envelhecido e carece de
substituição – apenas cerca de
500 professores têm menos de
30 anos), o qual passa, por
exemplo, pela aposentação
voluntária, sem cortes na
remuneração, dos docentes
com 40 anos de serviço e de
descontos, ou mesmo, a
possibilidade de aposentação
antecipada sem qualquer
penalização, se não a que
decorre do tempo de serviço
efectivamente prestado, com
os respectivos descontos
realizados; a instituição de

regras claras para afectação
dos docentes às escolas, dentro
de cada agrupamento, e a
criação de bolsa de docentes
para substituições em faltas de
curta duração e a redução das
tarefas burocráticas que
ocupam boa parte da
actividade dos docentes.

Estas reivindicações
correspondem a problemas
reais da Escola Pública
carecendo de urgente
resolução e que têm sido
objecto da luta sindical.

Actualmente, as turmas do 1.º
ciclo do ensino básico são
constituídas em regra por 26
alunos sendo que no 2º e 3º
ciclo se eleva para 30 o
número de discentes. Uma
adequada redução do número
de efectivos em cada turma
(tendo em conta os alunos com
necessidades educativas
especiais) levaria a uma
potencial melhoria da
qualidade das práticas
docentes, com reflexos no
sucesso escolar, bem como
libertaria horários para
responder às necessidades dos
professores esquecidos no
discurso «da Barca».

A criação inicial dos mega-
agrupamentos, bem como a
sua manutenção, teve e tem
uma justificação óbvia: a
intenção de extinguir postos de
trabalho, tendo sido

significativo o número de
horários eliminados. Em Julho
de 2012, segundo dados da
FENPROF, com esta
agregação estimava-se que as
escolas e agrupamentos, no
seu conjunto, iriam perder
entre 5% e 12% dos horários. 

O ano de 2012 ficou também
marcado, negativamente, com
medidas restritivas que
levaram à diminuição dos
horários dos docentes e que
não podem ser olvidadas: a
revisão curricular (que retirou
tempos semanais à área

actualidade nacional >>>

Mobilização e unidade sindical
pelo trabalho docente com direitos

6

(1) A principal diferença, no que
respeita aos números, é o impacto
da extinção das bolsas de
contratação de escola (BCE),
através das quais foram
preenchidos, em 2015, 3030
lugares, agora absorvidos pelo
concurso inicial de mobilidade
interna (horários-zero e
contratação inicial). Em 9 de
Setembro ficaram a conhecer-se
os dados das colocações da 1ª
reserva de recrutamento
(necessidades transitórias,
horários temporários entretanto
surgidos). Seguimos aqui de perto
o raciocínio do comunicado da
FENPROF sobre o assunto:
«Para já, apesar de os números
serem mais favoráveis aos de
anos anteriores, tal não significa
que serão colocados mais
docentes, mas apenas que o
processo de colocação, este ano,
está a ser mais célere e sem erros
relevantes.»

t t

t
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artística, eliminou pares
pedagógicos, eliminou a área
da formação pessoal e social). 

A redução de horas do crédito
global das escolas e a extinção
ou forte restrição nas ofertas
formativas são o exemplo de
outras medidas que levaram ao
actual quadro negro de
desemprego dos professores.

Portugal continua, por outro
lado, sem dar pleno
cumprimento à Directiva
comunitária 1999/70 CE (uma
das muito poucas em que os
trabalhadores se podem
apoiar) que estipula que os
Estados-membros são
obrigados a adoptar medidas
destinadas a evitar os abusos
decorrentes da conclusão de
sucessivos contratos de
trabalho ou relações laborais a
termo.

Face à identificação das causas
que atiram para o desemprego
todos os anos dezenas de
milhares de professores é
evidente a falácia daqueles que
defendem que na origem de

todo o mal está a redução do
número de alunos por questões
de natalidade.

Como construir a
unidade, para
reverter esta
situação?
O problema é político, tendo
essencialmente a ver com as
opções orçamentais que
Bruxelas condiciona
sobremaneira, ao impor o
garrote dos limites do défice
e das ameaças constantes de
congelamento de Fundos
estruturais. A origem do mal
são os tratados da UE que o
PS também sufraga.

Recordemos, aqui, uns
breves parágrafos do
Programa de acção do 12º
Congresso da FENPROF:
«De 2011 a 2015, no que
respeita ao financiamento
público da Educação, os
cortes, ano a ano, foram os
seguintes: 803 milhões; 600
milhões; 700 milhões; 495

milhões; 704 milhões. Se no
Memorando assinado com a
Troika, em 2011, pelo
Governo português e pela
oposição à sua direita, o corte
previsto era de 195 milhões,
veio depois a fixar-se em 380
milhões de euros. Porém,
entre 2011 e 2015 multiplicou-
se quase nove vezes!»

A Federação fez bem o
diagnóstico – tendo recebido
contributos das bases nesse
sentido: «Na Educação e na
Ciência, o corte foi executado,
sobretudo, à custa de uma
fortíssima redução de recursos
humanos e do acentuar da
precariedade dos vínculos
laborais no Ensino superior.»

Concordamos com a
conclusão/apelo da
FENPROF, contida no seu
comunicado de 5 de Setembro
último, em como «só uma
forte participação e
mobilização garantirá a
indispensável resolução dos
problemas da Educação, das
escolas e dos seus
profissionais.»

Dando continuidade às
reuniões regulares
deste Grupo – que
têm sido divulgadas
pelo MS – houve mais

uma reunião em meados de
Agosto. 
Começou por se falar do
assunto na ordem daqueles
dias – os incêndios –
abordando as suas reais
causas: 1) o abandono da
floresta pelo Estado, durante as
últimas décadas, através do
desmantelamento dos Serviços
florestais, em nome da
diminuição da despesa
pública; 2) a PAC e outras
políticas, que diminuíram
drasticamente as actividades
do sector primário e
transformaram o país num
centro de serviços, levando à
desertificação do interior e ao

Como é que se constrói essa
unidade (palavra que ali prima
pela ausência)? Quer os
professores descontentes (com
horário-zero), quer os
docentes assoberbados com
trabalhos burocráticos, quer os
milhares de contratados que
vivem em plena precariedade,
todos estes trabalhadores têm
em comum uma causa na qual
se devem rever: o trabalho
com direitos. A experiência
mostra-nos que só é possível
conseguir este objectivo
quando os docentes lutam em
unidade com as suas
organizações sindicais. E,
para a construção desta
unidade, cada um deve
assumir as suas próprias
responsabilidades. n

José Luz (2)

(2) Sindicalizado no Sindicato
dos Professores da Grande
Lisboa (integrado na
FENPROF) e que foi delegado
ao 12º congresso desta
Federação.

abandono das terras.

Deixou de haver prevenção em
detrimento do combate, sem
dúvida mais caro mas que
permite “alimentar” as
empresas privadas dedicadas
ao combate aos incêndios. 

O caminho a seguir será o da
restauração dos Serviços
públicos florestais, bem como
o aproveitamento das
estruturas estatais existentes,
nomeadamente a Força Aérea,
mesmo que isso implique o
reforço do Orçamento para a
Defesa. Neste caso concreto,
pragmatismo precisa-se.
Ao nível da política externa,
foi abordada a campanha
eleitoral nos EUA,
congratulando-se o Grupo com
a queda de Donald Trump nas

sondagens, ficando no ar, no
entanto, a questão se não seria
melhor para os povos da
Europa a sua vitória, pelo
possível consequente
fechamento económico dos
EUA.

Do lado dos Democratas, o
posicionamento de Bernie
Sanders dividiu o Grupo,
havendo elementos a defender
que aquele deveria ter rompido
com Hillary Clinton,
aproveitando o acolhimento
acima das expectativas que as
suas propostas tiveram para
criar algo novo naquele país, o
que outros elementos não
acreditam poder acontecer nos
EUA, pelo que vários
membros do Grupo
concordaram com a decisão de
Bernie Sanders em dar o seu

apoio a Hillary Clinton, em
troca da adopção de algumas
medidas do seu programa.
Contudo, ficou no ar a
possibilidade de Bernie
Sanders ter criado,
propositadamente, a ilusão de
que o Partido Democrata tem
simpatia por ideias mais ou
menos socialistas.

Por fim, a nível de política
local, ficou decidido procurar
espaços para a realização de
debates de informação e
esclarecimento à população,
sobre os mais variados temas
da política nacional e local,
tendo ficado agendada nova
reunião para meados de
Setembro para
aprofundamento desta questão,
bem como para continuar a
debater e a pensar política.    n

O mais recente debate do Grupo de Oeiras

t t
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longas de trabalho, levando a
que os trabalhadores
tomassem nas suas mãos a
luta por melhores condições
de vida.
Na década de 60 do séc.
XIX, os trabalhadores
oprimidos, face ao estímulo
dos acontecimentos
internacionais, começaram a
pensar numa organização
que defendesse valores
universais e a sua luta por
condições dignas de trabalho
e de vida. Em 1863,
representantes dos operários
britânicos e franceses
debateram, em conjunto, a
fundação de uma
organização internacional.
Esse processo culminou com
a criação de um Comité
Internacional dos
Trabalhadores, em Setembro
de 1864, mas foi a realização
de um comício em Londres,
nesse mesmo ano, o embrião
da Associação Internacional
dos Trabalhadores, mais
tarde chamada a Primeira
internacional.
Karl marx estava entre os
seus membros e foi ele quem
fez os textos que
constituíram o Programa e os
Estatutos Provisórios da
Associação. Foi o principal
dirigente do Conselho Geral,
o organizador que esteve na
sua essência – pode-se dizer,
o seu “chefe” – e o autor de
numerosas mensagens,
declarações, resoluções e
outros documentos do
Conselho. Conduz as massas
operárias à ideia da
necessidade de tomar o
poder político, de fundar um

parisiense demonstrou,
tragicamente, a necessidade
da existência de um partido
para dirigir a classe
trabalhadora, para a
conquista do poder político.
É nesta situação que a
Primeira Internacional
começa a deixar de ter
condições para prosseguir os
seus objectivos e foi
reconhecida a necessidade de
construir partidos socialistas,
em ligação com sindicatos
onde esteja integrada a
massa dos trabalhadores.
Engels empenha-se nesta
batalha política, criando as
bases materiais que estão na
génese da Segunda
Internacional. Já sabemos
que a revolução industrial
faz surgir o proletariado e, à
medida que este se vai
organizando, começa a ser
maior a sua força operária. 
A luta pelas 8 horas de
trabalho é uma das principais
reivindicações dos
trabalhadores, massacrados
por tão duras condições de
vida. E é em 1886, na
manifestação do 1º de Maio,
em Chicago, que esta
reivindicação é defendida
arduamente nas ruas desta
cidade, tendo sido silenciada
barbaramente pela repressão.
Três anos depois é fundada a
Segunda Internacional.
Hoje, passados 130 anos, são
as 8 horas a nossa jornada de
trabalho, mesmo depois da
revolução das tecnologias. A
boa notícia vem da Suécia, a
experimentar a introdução de
6 horas diárias. Descanse-se
mais, que se pensa melhor e
ao pensar-se melhor,
trabalhar-se-á melhor.
Sejamos mais produtivos 
em menos tempo. Sejamos
visionários, em prol do
desenvolvimento das 
sociedades.                         n

Contribuição de E. C.
Trabalhadora residente na

Marinha Grande

Partido proletário
independente e de assegurar
a união fraterna entre os
operários dos diferentes
países, tendo como base
programática o Manifesto do
Partido Comunista que Marx
e Engels tinham escrito em
1848.
Publicada pela primeira vez
em 1864, a Mensagem
Inaugural do Conselho foi
reeditada muitas vezes, ao
longo de toda a história da
Primeira Internacional. Esta
agrupava diferentes
correntes do movimento
operário (anarquistas,
anarco-sindicalistas,
comunistas, reformistas,
republicanos e
cooperativistas).
O que unia todas essas
tendências? O princípio
segundo o qual “a libertação
da humanidade não pode ser
realizada a não ser pela luta
para a libertação da classe
operária da exploração do
homem pelo homem e a
abolição da propriedade
privada dos meios de
produção” – princípio da
independência de classe.
Entretanto, vivia-se o ano de
1871 e o proletariado
parisiense tomou o poder
durante 90 dias. Duros dias
estes! A chamada Comuna
de Paris, posta em marcha
com base nos princípios da
Primeira Internacional, mas
cruelmente assassinada
através da morte de 80 mil
“communards” que
tombaram às mãos das
tropas de Thiers. Este
massacre do proletariado

as minhas reflexões sobre
a participação em
reuniões com militantes
do Pous, como
convidada. nelas
abordam-se temas
actuais; no entanto, para
compreender muitos
deles, temos que viajar
até aos acontecimentos do
fim do séc. XiX, princípio
do séc. XX, que fizeram
história e que estão na sua
génese.

considerou-se pertinente
debater, nessas reuniões, a
história das
internacionais operárias,
que se confunde com a
história das revoluções e
da luta de classes, com a
do movimento operário
mundial e com a dos
combates heróicos do
proletariado, durante
todo esse período.

rumemos pois até às
internacionais operárias.

a Primeira
internacional

No séc XIX, a
Revolução Industrial
alterou
profundamente as
condições de vida do

trabalhador braçal,
provocando inicialmente um
intenso deslocamento da
população rural para as
cidades. Durante o início da
Revolução Industrial, os
operários viviam em
condições inumanas. Eram
submetidos a jornadas de
trabalho que chegavam até
às 80 horas por semana. O
salário era medíocre e havia
muitas mulheres e crianças
sujeitas a estas jornadas

A história das Internacionais operárias – 1ª parte
A luta pelos “três 8” 
(8 horas de trabalho, 
8 horas de descanso, 
8 horas de lazer) foi
iniciada pelo movimento
operário nos finais 
do séc. XIX e é um
combate que não está
ganho em muitos dos
países do mundo.
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Haiti Fim aos assassinatos!
Retirada das forças de ocupação!

Guerra contra o Daesh? Ou massacre dos povos?

No seguimento do
assassinato do jovem
Davidtchen Siméon,
militante da
organização

Moleghaf, que luta contra a
ocupação do Haiti pela
Minustah, o Acordo
Internacional dos
Trabalhadores e dos Povos
(AIT) lançou um Apelo (1) às
organizações sindicais e
populares e aos partidos
políticos – comprometidos
com a democracia e a defesa
dos direitos humanos – para
que impeçam os assassinatos e
a repressão que está a ser

exercida contra os que lutam
contra as forças de ocupação
da ONU (Minustah) e o
imperialismo opressor dos
trabalhadores do Haiti. Pede o
envio de mensagens para: 
Ministère de la Justice et de la
sécurité publique (MJSP): Av.
Charles-Summer 18, Port-au-
Prince. Inspection Générale de
la Police Nationale d’Haïti
(PNH): 07 Autoroute de
Delmas (zone Delmas 2, Haïti) 
L’Office Protecteur Citoyen
(OPC): Av. John Brown, Lalue
(Port-au- Prince), email:
opc@protectioncitoyenhaiti.org

Esta campanha tem estado a
ser desenvolvida em vários
países do mundo: Argélia,
Brasil, Burkina Faso, Chile,
Costa do Marfim, Costa Rica,
Estado espanhol, EUA,
França, Ilha de Guadalupe,
Ilha de Martinica, Ilha da
Reunião, México, Panamá,
Peru, República Dominicana,
Roménia, Suíça, Uruguai e
Venezuela.

Em Portugal, os militantes
ligados ao AIT fizeram
contactos com estruturas do
movimento sindical,
nomeadamente: as Centrais
sindicais (CGTP e UGT),
sindicatos dos bancários (SBSI
e SBC), dos professores
(SPGL), dos transportes
(SITRA), dos vidreiros (STIV)
e dos estivadores, Comissões
de Trabalhadores (Autoeuropa,
Logoplaste, TAP, Groundforce
e Metro), partidos políticos e
respectivos Grupos
parlamentares (PS, BE, PCP e
PEV), e à Amnistia
Internacional.

A CT da Logoplaste – Stª Iria
da Azóia respondeu ao Apelo
do AIT nos seguintes termos:

«Fomos informados do
terrível assassinato do jovem
Davidtchen Siméon,
militante da organização
Moleghaf, que luta contra a
ocupação do Haiti pela
Minustah.

Juntamos a nossa voz às
entidades haitianas que Vos
exigem a imediata
investigação do crime, a
identificação dos responsáveis
e a sua punição por esse acto
odioso.

Contando com a vossa
diligência, apresentamos os
nossos cumprimentos.

Em defesa da democracia,
contra a barbárie: punição
dos responsáveis pelo
assassinato do cidadão e
militante Davidtchen
Siméon.»

Foi criado um 
endereço de e-mail
(comissao.defesa.haiti@gmail
.com) para o qual podem ser
enviadas cópias de tomadas de
posição assumidas
individualmente ou em nome
das organizações. n

Correspondente do AIT em
Portugal

(1) este apelo pode ser
descarregado na página do Pous
na internet
https://pous4.wordpress.com

na reunião da
coordenação
do ait,
realizada a 2 e 3 de
setembro, além de reforçado
o apelo referente ao Haiti,
foi aprovada uma resolução
de que reproduzimos um
excerto:

«Hoje, num momento em que
a guerra e o seu cortejo de
atrocidades se estendem a
todos os continentes, onde se
torna claro o laço entre a
guerra “social” travada
contra a classe operária e os
povos – em cada país e em
todos os continentes – e esta
guerra de exterminação dos
povos, o AIT achou
indispensável dizer
claramente:

Os acontecimentos mostram
que a guerra contra o Estado
islâmico (Daesh) serve de
pretexto à coligação
imperialista para
supostamente dirigir uma
guerra contra o terrorismo.
Serve também de pretexto para
lançar as bases, em todos os
países, de uma política de
“união nacional”, com traços
racistas e xenófobos, indo até
à constituição de governos de
“união nacional” para tentar
manietar – e mesmo destruir –
as organizações sindicais,
através da sua integração no
aparelho de Estado.

Serve ainda de pretexto para
criar as condições da
destruição de todas as

conquistas sociais da classe
operária mundial e, como
consequência, das conquistas
democráticas de todos os
povos.

Os acontecimentos mostram
que a guerra contra o Daesh é
uma guerra de extermínio dos
povos do Médio-Oriente,
levada a cabo pelos diferentes
imperialismos e os respectivos
actores pelo controlo do
petróleo e do gás. Na prática,
ela é uma guerra travada para
fazer desaparecer
completamente os Estados
dessa região, qualquer que
seja a natureza de cada um
deles. Trata-se de uma guerra
para obrigar a humanidade a
regressar à “idade da pedra”,

segundo a fórmula utilizada
pelo general Westmorland, dos
EUA, a propósito do Vietname.
Uma guerra para criar as
condições de confrontos
religiosos e tribais sem fim, no
mosaico dos povos que
constituem o Médio-Oriente, a
fim de desmantelar as nações.

Uma guerra que alimenta, em
contraposição, actos de
terrorismo bárbaro em todos
os continentes, servindo para
impor em cada país a “união
nacional” para fazer a guerra
social, em nome da defesa da
segurança colectiva e à conta
dos interesses dos grandes
grupos imperialistas, e para
derrotar a resistência dos
povos.»                                   n
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Depois do Senado do

Brasil ter aprovado o
“impeachment”
(destituição) de Dilma
Rousseff , é esta a

palavra de ordem central
do Editorial de “O Trabalho” –
jornal da responsabilidade da
Secção da IVª Internacional no
Brasil, que constitui uma
corrente com a mesma
designação no Partido dos
Trabalhadores (PT).
Transcrevemos largos
extractos desse Editorial,
publicado a 1 de Setembro
(ver a sua versão integral em
https://pous4.wordpress.com/2
016/09/04/brasil-mais-que-
nunca-fora-temer/).
A 31 de Agosto, os vermes do
Senado, incluindo vários ex-
ministros “aliados” (do
governo de Dilma),
ratificaram – por 61 votos
contra 20 – a destituição da
presidente legitimamente
eleita, Dilma Rousseff,
do PT. Em poucas horas, eles,
com o presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) – tal
como no golpe de 1964! –,
deram posse ilegítima ao Vice-
presidente usurpador, Michel
Temer, do PMDB.
Uma destituição em que não
existe delito de
responsabilidade é um golpe
de Estado, como claramente o
mostrou a defesa no
julgamento.
O facto de que os golpistas não
tenham conseguido os votos
suficientes no Senado para
inabilitar Dilma para outras
funções públicas, para além de
lhe retirarem o mandato, é
uma contradição desses
vermes (...).
Consumou-se, assim, passado
mais de um ano, a manobra
organizada pelo Poder Judicial
– seguindo o guião dos
banqueiros, dos latifundiários
e das multinacionais, em

conluio com os órgãos da
Comunicação Social – e
brindada nos Jogos Olímpicos
pelo enviado dos EUA, o
secretário de Estado John
Kerry. (…)

não à conciliação!
Fora Temer! Mais do que
nunca, nenhum direito a
menos! Nenhuma colaboração
com o Governo golpista, a
nenhum nível! Não à
conciliação!

O povo, que já sofre com 12
milhões de desempregados, é
agora ameaçado pelo programa
golpista: a Proposta de Emenda
à Constituição nº 241 que
congela por 20 anos os gastos
em Saúde e Educação (só para
garantir os juros da dívida aos
bancos), a supressão do
estatuto jurídico respeitante à
exploração do Pré-sal (1) pela
Petrobrás (para saciar o apetite
das petrolíferas estrangeiras), a
contra-reforma da Segurança
Social e da legislação laboral, o
seu compromisso com os
patrões do país e do
estrangeiro.

É inaceitável, 
é inegociável!
Têm razão os governos da
Bolívia, do Equador e da
Venezuela que já retiraram os
seus embaixadores. (…)
Tem razão a Central Única dos
Trabalhadores (CUT), que
convoca um dia de
paralisação, a 22 de Setembro,
“para preparar a Greve
Geral”, “por nenhum direito a
menos”, que já começa a ser
preparada através de
assembleias nos locais de
trabalho. Espera-se que todos
se juntem.
Têm razão os Bancários, os
Trabalhadores das petrolíferas

e os Funcionários públicos
federais que discutem datas de
greve para os próximos dias,
tanto para exigir as suas
reivindicações como para
combater as medidas do
Governo usurpador.
Têm razão as organizações
sindicais e populares, que
farão do próximo dia 7 de
Setembro uma jornada
nacional pela soberania,
relançando a luta contra o
golpismo até à paralisação do
dia 22.

Pela mais ampla
unidade
O governo de Temer nomeado
pelo Senado é ilegítimo e
frágil. As sondagens mostram
que a sua impopularidade não
parou de subir em 100 dias.
É verdade que a presidente foi
injustamente acusada por
“irresponsabilidade fiscal”.
Mas isso só pôde ter lugar pelo
mal-estar criado, nos lares e
nos locais de trabalho, pelas
manobras do “ajustamento
fiscal” dos ministros Levy e
Barbosa, que o PT tardou a
repudiar.
A presidente foi traída, é
verdade, mas por “aliados”
que nunca o deveriam ter sido,
particularmente no PMDB
corrupto (os vermes), um erro
que nós, da corrente “O
Trabalho”, sempre
combatemos.

Mas sejamos leais, esses são
problemas que vão para além
do governo de Dilma.
São questões sobre as quais o
PT deve fazer um balanço –
daquilo a que a militância
chamou “13 anos de
conciliação” – e que nós, com
os companheiros do Diálogo e
Acção Petista, queremos
submeter a todos numa
Plataforma para a
Reconstrução do PT – para
debatê-los em todo o país.
Debatamos!

Companheiros (as),

Derrotas e vitórias parciais
fazem parte da aprendizagem;
a luta continua, é uma luta de
classes.
A batalha será longa 
e dura (…). É para derrubar
Temer quanto antes – e
convocar uma Assembleia
Constituinte para fazer a
reforma política, refazer o que
tem sido destruído, e abrir
caminho para as profundas
aspirações populares de justiça
social e soberania nacional –
que as forças sindicais e
populares se devem unir.
É para isso que o PT deve
procurar aliados e reconquistar,
também, a confiança do povo
trabalhador. O que começa pelo
PT se empenhar na “preparação
da Greve Geral” do próximo 
dia 22 de Setembro, ao lado 
da CUT.    n

(1) Jazidas petrolíferas em águas
profundas.

Brasil 
Mais do que nunca, fora Temer!

actualidade internacional >>>
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Chile 

actual e só ajudam a
aprofundá-lo. É o que diz Luis
Mesina: «Nós dizemos “Não
mais AFP” e a Presidente diz
“Sim mais AFP”.»
Este anúncio feito pelo
Governo tentava minorar os
protestos nacionais, mas só
serviu para avivá-los. A 10 de
Agosto, foi a primeira prova:
em todo o país, sucederam-se
as funas (3) à AFP e, ao cair da
noite, o ruído das caçarolas
fez-se escutar em todo o Chile,
demostrando o
descontentamento tanto pelo
tema da previdência como pela
política do Estado que
favorece, abertamente, os
interesses dos poderosos que
travam avanços na educação,
saúde, transportes, recursos
naturais, etc.
A 21 de Agosto, foi realizada
uma segunda grande marcha
nacional contra as AFPs, que
juntou mais de 1 milhão de
pessoas (só na capital,
Santiago do Chile, houve 500
mil manifestantes). A dinâmica
da mobilização tem sido
vertiginosa, os políticos têm
sido ultrapassados por ela,
com os cidadãos a exigirem
ser escutados. Mas, de
momento, o Governo resiste a
realizar mudanças na direcção
que eles pretendem.               n

(1) “Subprimes”: empréstimos
hipotecários de alto risco.

(2) A “Nova Maioria” que apoia o
Governo é constituída pelo PS, o
Partido Democrata-Cristão e o PC.

(3) Funa: nome dado no Chile a uma
manifestação de denúncia e repúdio
público contra uma pessoa ou grupo
que cometeu uma má acção.

transbordar o copo. As redes
sociais actuaram como
combustível e a Coordenadora
foi premiada ao organizar uma
grande marcha nacional, a 24
de Julho, que se caracterizou
pelo seu carácter massivo e
pacífico, tendo participado na
mesma mais de um milhão de
pessoas em todo o Chile. Além
das organizações sindicais e
sociais integradas na
Coordenadora, participaram
grupos formados na sequência
do apelo da Internet (que se
autodenominaram
“Indignados”) e os que, no
final, se juntaram às mobiliza-
ções da Coordenadora.
Após esta grande marcha,
houve vários ataques: de
sectores do Governo da Nova
Maioria (2), da Direita e do
Patronato, tendo-se os grandes
grupos económicos disposto a
contribuir para o sistema de
AFP, desde que este não mude
a sua essência.
Grupos sindicais corrompi-
dos, que representam os
mencionados sectores,
juntaram-se a esta campanha,
focada principalmente no
porta-voz nacional da
Coordenadora, Luis Mesina, e
em desprestigiar os sistemas
de repartição existentes no
mundo.
Isto tem aumentado a
indignação do povo e dos
trabalhadores ao ver como o
Governo, a oposição e os
empresários se unem contra a
sua mobilização. A 9 de
Agosto, a presidente Michelle
Bachelet (do PS) – após ter
declarado, há poucos meses,
que o seu Governo não iria
modificar o sistema de
previdência – anunciou uma
série de medidas que não
mudam a raiz do sistema

Piñera Echeñique, economista
da Direita chilena – eram
rapidamente abafadas pela
casta política no poder, mas
pouco a pouco foram
ganhando força.
É importante assinalar que as
vozes mais críticas surgiram
no mundo sindical, sendo a
mais representativa a da
Confederação Bancária do
Chile, com o seu emblemático
líder Luis Mesina à cabeça
(Sec.-Geral desde 2004).
No início da década de 2000
começa a gerar-se uma
resistência. Esta fortaleceu-se
com a crise económica que
provocou grandes perdas nos
Fundos de previdência. E
aumentou com o
descontentamento dos
primeiros trabalhadores deste
sistema que se reformaram: ao
comparar o novo sistema com
o antigo (houve trabalhadores
que resistiram à mudança e
permaneceram no antigo, no
INP) constata-se uma grande
diferença, com muitos
trabalhadores a passar de uma
vida tranquila para uma vida
de miséria com grandes
problemas de subsistência,
saúde, etc., sendo obrigados a
continuar a trabalhar até aos
últimos anos de vida.
Em 2013, algumas
organizações sindicais
decidem formar a
Coordenadora Nacional “NÃO
mais AFP”, que nessa época
realizou dois Congressos
Nacionais e cresceu muito,
contando com inúmeros
Coordenadores Regionais,
Comunais e de Bairro.
Há poucas semanas rebentou o
escândalo da pensão
milionária atribuída a uma
empregada da Polícia ligada
ao PS – a gota que fez

Chile, 4 de Novembro
de 1980: a Junta de
Governo (Ditadura
desde o golpe de
Estado de 11 de

Setembro de 1973), por
decreto (D.L. 3500),
estabelece um novo sistema de
aposentação – denominado
Administradora de Fundos de
Pensões (AFP) – e, mediante
pressões e artimanhas, obriga a
maioria dos trabalhadores a
aceitá-lo.
As antigas Caixas de
Previdência vão
desaparecendo paulatinamente
e, em 1988, é decretada a
anexação das Caixas
sobreviventes ao INP (Instituto
Nacional de Previdência), hoje
IPS (Instituto de Previdência
Social).
Na transição do século XX
para o XXI, já havia sinais de
que o sistema de AFP não era
uma panaceia e começaram a
notar-se os seus aspectos
negativos.
Em 2002, foram
implementados no sistema os
“multifundos”, que
segmentam os investimentos
segundo o risco, o que provoca
em 2008 perdas milionárias,
devido à crise mundial dos
“subprimes” (1).
Esta situação e o facto de ser
um sistema de capitalização
individual de aforro forçado,
em que o trabalhador não tem
a opção de gerir o seu
dinheiro, não pode reagir às
flutuações da Bolsa mundial, e
portanto vê com impotência
desaparecerem as suas
poupanças, ficando condenado
a uma velhice de miséria.
As vozes que se levantaram a
denunciar as falhas do sistema
de previdência imposto pela
força – cujo ideólogo foi

Mobilização nacional contra 
os Fundos de Pensões privados
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Donald Trump e Hillary Clinton, com pontos de vista muito coincidentes, em

particular sobre política internacional.

operárias. Ao começar a
Convenção – quando Sanders
declarou que apoiaria Clinton
– quase 40% dos delegados
abandonaram a sala, após
terem tido conhecimento que o
Partido manipulou as
primárias a favor de Clinton. E
Sanders ficou na sala. Vários
sindicatos – como o das
enfermeiras e o dos
estivadores – discutem sobre a
possibilidade de romper com o
Partido Democrata. Esta é uma
expressão política do amplo
combate que tem lugar nos
sindicatos, com o objectivo de
defender as reivindicações dos
trabalhadores, contra as
multinacionais, contra o
Governo defensor das
multinacionais e contra as
autoridades dos Estados. 

Alguns dos mais destacados
seguidores de Sanders – como
foi o caso de Cornel West, o
responsável pelo seu programa
eleitoral – decidiram romper
com o Partido Democrata e
apoiar Jill Stein, o candidato
dos Verdes. 

A função de Sanders é clara:
fazer com que voltem para o
Partido Democrata milhões
de trabalhadores fartos da
política imperialista e anti-
operária.

Para resistir à política anti-
operária e racista dos dois
partidos do patronato, os
trabalhadores em geral e os
Negros em particular têm
necessidade de construir uma
representação política
independente da classe
dominante – um desafio nunca
tentado na história dos EUA.

O renascimento do movimento
operário nos EUA será um
ponto de apoio para a
emancipação social de todos
os povos. n

essencial para dividir a classe
operária e impedir o combate
comum dos trabalhadores, seja
qual for a sua etnia, origem ou
religião.  

os dois candidatos
nomeados têm elementos em
comum no seu programa:
atentar contra os direitos dos
trabalhadores e contra os
serviços públicos, manter a
política militarista. Clinton,
que deve a sua nomeação em
boa medida ao apoio da
burocracia sindical da
AFL/CIO (Confederação
sindical maioritária), não
hesitou em expressar
reticências ao TPP – ao qual a
Direcção da Confederação se
opõe – para tentar ganhar a
maioria nas eleições. Contudo,
o programa com que Obama
foi eleito há 8 anos,
nomeadamente a instauração
de uma Segurança Social
universal, foi esquecido e
substituído por vagas
promessas.

O que significou a
candidatura de
Bernie Sanders?
Treze milhões de trabalhadores
e de jovens votaram em
Sanders nas primárias por um
programa de reivindicações

Uma campanha
contra os
trabalhadores e os
povos
As duas recentes Convenções
destes dois partidos reflectiram
a descomposição interna
destes partidos. 

Só isto explica que um
marginal político como Trump
derrote o aparelho do Partido
Republicano, pronunciando-se
inclusivamente contra o TPP
[Acordo Trans-Pacífico], que
deslocaliza a indústria e
provoca mais desemprego. Em
nome da “identidade nacional”
ele tenta desviar as oposições
de classe para o enfrentamento
com os culpados do exterior:
os mexicanos, os muçulmanos,
os estrangeiros. 

Hillary Clinton é a outra face
da mesma moeda: também
com uma linguagem
“identitária” diz promover as
minorias, os homossexuais e
as mulheres, para tentar ocultar
o enfrentamento entre as
classes – que é a única coisa
que permite explicar a
opressão particular exercida
sobre a minoria negra
(componente fundacional da
nação norte-americana) e que
constitui um elemento

Em Novembro terão
lugar as eleições
presidenciais dos EUA,
país cuja política é a
que corresponde à

defesa das grandes
multinacionais. O regime
político dos EUA é fortemente
presidencialista. Com efeito, o
Presidente – comandante-em-
chefe das Forças Armadas –
tem múltiplas prerrogativas,
em relação às quais não tem
que prestar contas ao
Congresso. Considerando que
os EUA são a maior potência
imperialista mundial, à qual se
subordinam os imperialismos
europeus e o japonês, e que ao
lado do seu poderio
económico possui um poderio
militar como nunca houve (um
milhão e meio de soldados em
bases espalhadas por todo o
planeta), as decisões e a
orientação do próximo
Presidente terão certamente
uma influência mundial.
A burguesia dos EUA tem dois
grandes partidos: o Partido
Republicano e o Democrata.
Os pretensos “progressistas”
do nosso país dizem que o
Partido Democrata é melhor.
Mas os factos são cabeçudos.
Por exemplo: quem iniciou a
guerra contra o Vietname foi o
democrata Kennedy. A actual
candidata Clinton quando era
Secretária de Estado participou
na organização da destruição
da Líbia e, antes disso, na
segunda invasão do Iraque.
Contudo, estes dois partidos
levam a cabo uma guerra
fratricida. Porquê? O sector do
capital financeiro que apoia
Trump considera que, para
preservar os seus interesses,
deve haver um recuo,
reduzindo-se o impacto interno
dos tratados de livre comércio
e tentando-se preservar as suas
posições sobre esta base. O
sector que apoia Clinton
reafirma a posição das
multinacionais dos EUA à
escala mundial. 

O que está em jogo nas eleições presidenciais dos EUA
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competentes, treinados,
fortemente armados e não
tendo grande coisa a perder.
A insurreição sunita foi
baptizada como “Al-Qaeda
no iraque” (AQI). A partir de
2011, os nossos aliados
financiaram a invasão da
Síria pelos soldados da
AQI.»

Alguns dados sobre
a venda de armas
e as consequências
das guerras geradas
para as “consumir”
Segundo notícia da Agência
France Press (AFP, 9 de
Agosto de 2016), os EUA
vão vender ao seu aliado
saudita mais de 150 tanques
e centenas de metralhadoras
pesadas: um contrato de
mais de mil milhões de
dólares.
Também de acordo com a
AFP (15/8/2016), desde
2015 a guerra no Iémen já
fez 6400 mortos e 30 mil
feridos.
Segundo o Instituto de
Investigação sobre a Paz de
Estocolmo (Sipri), as
despesas militares mundiais
atingiram cerca de 1700 mil
milhões de dólares em 2014,
tendo aumentado, por
exemplo, dois terços no
Próximo-Oriente.
As empresas dos EUA
ocupam o primeiro lugar da
venda de armas no período
de 2011-2015, tendo captado
um terço (32,8 %) do
mercado mundial (era 29%
no período de 2005-2009).
A Rússia ocupa a segunda
posição, com 25,3% do
mercado. A França, com
5,6% do mercado, encontra-
se na quarta posição.
A Arábia Saudita e os
Emiratos Árabes Unidos
encontram-se entre os
principais compradores. n

publicados pelo WikiLeaks,
mostram que, em 2012, a
Turquia, o Qatar e a Arábia
Saudita armavam, treinavam
e financiavam combatentes
jiadistas sunitas radicais da
Síria, do Iraque e de outros
países para derrubar o
regime de Assad, aliado dos
chiitas. O Qatar – que foi o
que mais lucrou com o
negócio – investiu 3 mil
milhões de dólares na
criação da insurreição e
convidou o Pentágono a
treinar insurrectos nas bases
dos EUA no Qatar. Segundo
um artigo de Seymour
Hersh, de Abril de 2014, as
entregas de armas da CIA
eram financiadas pela
Turquia, a Arábia Saudita e
o Qatar.»

Kennedy recorda o resultado
da política levada a cabo
pelo Pró-Consul dos EUA no
Iraque, Paul Bremer: «(Ele)
instalou os chiitas no poder
e baniu o partido dirigente
Baas, de Saddam,
despedindo cerca de 700 mil
personalidades políticas e
funcionários públicos – na
sua maioria sunitas – dos
ministros aos professores do
Ensino primário. Em
seguida, dispersou o
Exército de 380 mil
soldados, 80% dos quais
eram sunitas. As acções de
Bremer destituíram um
milhão de sunitas iraquianos
da sua graduação,
retirando-lhes as suas
posses, a sua riqueza e o seu
poder; foi assim abandonada
uma classe desesperada de
sunitas furiosos, educados,

europeus, através de
terminais de redistribuição
na Turquia, a  qual
arrecadaria chorudas
comissões de trânsito. 
O gasoduto turco-qatari
teria conferido aos reinos
sunitas do Golfo Pérsico
uma predominância decisiva
nos mercados mundiais de
gás natural e reforçado o
Qatar, o aliado que está
mais próximo dos EUA no
mundo árabe. Existem duas
bases militares dos EUA no
Qatar, tal como é lá que está
o Alto Comando dos EUA no
Médio-Oriente.»
Robert Kennedy Júnior
precisa ainda que «a UE, que
importa 30% do seu gás da
Rússia, também desejava
ardentemente este gasoduto,
o qual iria propiciar aos
seus membros uma energia
barata e a teria aliviado da
influência económica e
política sufocante de
Vladimir Putine».

O “Jiadismo”…
produto da política
dos EUA de
desestabilização dos
Estados
Kennedy lembra no seu
artigo que «muito antes da
nossa ocupação do Iraque
(…) a CIA tinha alimentado
um Jiadismo violento,
utilizando-o como arma em
período de Guerra Fria e
levando ao degradar das
relações diplomáticas entre
os EUA e a Síria», desde a
década de 1950.
Kennedy relata que
«segundo o WikiLeaks, em
2009 – pouco depois de
Bachar al-Assad ter
rejeitado o gasoduto qatari –
a CIA começou a financiar
grupos de oposição na Síria.
Documentos dos Serviços de
Informação sauditas,

Num artigo recente
(Fev/2016), Robert
Kennedy Júnior,
advogado norte-
americano e filho do

senador assassinado em
1967, recorda alguns factos
úteis a retermos sobre o que
está ali verdadeiramente em
jogo.
Robert Kennedy Júnior é
apoiante de Hillary Clinton e
o seu argumentário visa,
essencialmente, denunciar a
política desenvolvida pelos
Republicanos no Médio-
Oriente, desculpando Barack
Obama... sem se esquecer de
reafirmar o seu apoio ao
Estado israelita.

Uma guerra para
controlar o
comércio dos
hidrocarbonetos
Para Kennedy, “a nossa
guerra” contra Bachar al-
Assad começou na verdade
em 2000, «quando o Qatar
propôs a construção –
através da Arábia Saudita,
da Jordânia, da Síria e da
Turquia – de um gasoduto
com 1500 km de
comprimento e um custo de
10 mil milhões de dólares.» 
Segundo Kennedy, «o Qatar
partilha com o Irão os
campos de gás de South
Pars/North Dome, a maior
reserva de gás natural do
mundo. O embargo
comercial mundial proibiu o
Irão, até recentemente, de
vender gás ao estrangeiro.
Ao mesmo tempo, o gás do
Qatar só pode ser entregue
nos mercados europeus se
for liquefeito e transportado
por via marítima.»
A seguir, o articulista
esclarece que «o gasoduto
previsto teria ligado
directamente o Qatar aos
mercados de energia

Guerra na Síria: a responsabilidade das grandes potências 
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Rajoy, dirigente do
Partido Popular (PP),
acaba de falhar – por
duas vezes sucessivas
– a sua investidura

como Primeiro-ministro. Só
contou, de novo, com o voto
de 170 deputados (os 137 do
PP, os 32 de Ciudadanos e um
deputado nacionalista das
Ilhas Canárias). Os outros
Grupos parlamentares – quer
dizer PSOE (com 85), Unidos
Podemos (com 71) e os
partidos nacionalistas bascos
e catalães (que têm 22
deputados) – votaram contra
essa investidura de Rajoy,
que necessitava de ter
assegurado o voto favorável
de 176 (maioria absoluta dos
deputados do Congresso).
Manteve-se assim o impasse
parlamentar que já vem das
eleições de 20 de Dezembro
de 2015. 
De agora até 31 de Outubro,
haverá um período em que
outras tentativas de
investidura poderão ter lugar.
Se não for conseguido
nenhum acordo durante este
período, terão lugar novas
eleições legislativas que – de
acordo com o calendário
previsto – coincidiriam com o
dia de Natal (1).

um programa 
anti-operário 
e antidemocrático
Antes da segunda votação de
2 de Setembro, o PP e o
Ciudadanos estabeleceram
uma plataforma para um
novo Governo – “150
compromissos para melhorar
Espanha”. Nesse documento
é dito, de forma taxativa:

“Consideramos como uma
questão central o
compromisso firme para a
estabilidade orçamental e a
realização do Pacto de
Estabilidade e Crescimento
da União Europeia”. 
Sem floreados, Rajoy
apresentou-se à investidura
com a vontade clara de
prosseguir as contra-refor-
mas, nomeadamente as
implementadas a partir de
Maio de 2010 – quando
Zapatero (então 
Secretário-Geral do PSOE)
era Primeiro-ministro –
subordinadas às exigências
do capital financeiro e das
suas instituições.

e a classe operária?
Durante os últimos seis anos,
os trabalhadores e as suas
organizações sindicais
exprimiram-se através de
greves, de manifestações e
nas urnas (o partido de Rajoy
só obteve o voto de dois
eleitores em cada dez).
No entanto, esta mobilização
não teve uma saída política.
Os partidos que dizem
representar os interesses dos
trabalhadores não se puseram
de acordo sobre uma
plataforma operária e
democrática, nem teceram
laços com os partidos
nacionalistas bascos e
catalães para responder às
aspirações democráticas e
sociais de todos os povos de
Espanha.
Perante a ofensiva do capital
financeiro e dos seus porta-
vozes – que também se
exprime no seio do PSOE
para que este proporcione a
investidura a Rajoy – o seu

Secretário-Geral (Pedro
Sánchez), reafirma que
continuará a votar contra,
respondendo assim à
exigência da esmagadora
maioria dos militantes e dos
eleitores socialistas.
Apoiando este seu
posicionamento foi-lhe
enviada uma carta, assinada
por mais de 1300 militantes.
E, além disso, estes faziam
um apelo para que ele
assinasse um acordo com os
outros partidos que se
reclamam dos interesses da
classe operária e dos povos
catalão e basco.
A 27 de Agosto, o Secretário-
Geral da União Geral dos
Trabalhadores (UGT), Josep
Maria Alvarez, declarou:
“Pretendemos um Governo
que ponha em prática um
programa que fomente a
criação de centenas de
milhares de empregos,
revogue as reformas do
Código do Trabalho, aumente
o subsídio para os
desempregados, adopte um
abono mínimo para os dois
milhões de famílias sem
recursos, aumente o salário
mínimo nacional, decrete um
aumento geral dos salários,
etc. A UGT considera que é
disto que o nosso país tem
necessidade.” Conclui
dizendo que “as negociações
sobre a investidura são
efectuadas nas costas da
população.”  n

(1) Entretanto, todos os Grupos
parlamentares se puseram de acordo
para encurtar em uma semana a
campanha eleitoral, por forma a que
as eleições se possam realizar a 18 de
Dezembro.

Debate no
Congresso dos
deputados e
suas sequelas

Durante a última
sessão do Congresso
para a investidura, o
Secretário-Ger al do
PSOE apelou a que

fosse aberto o diálogo entre
as “forças da mudança”.
Depois de acabar a sessão, o
líder de Ci udadanos (Albert
Rivera) anunciou que dava
por terminado o pacto de
investidura com o PP e que
esse partido devia pensar em
mudar de candidato à chefia
do Governo e apresentar um
“com uma investidura
viável”. Pelo seu lado, o
Partido Comunista de
Espanha (PCE) – força
maioritária da Esquerda
Unida (que concorreu às
eleições de Junho coligada
com o Podemos) – tornou
público um comunicado em
que apelava a “reunir uma
maioria parlamentar em
torno de um programa mí-
n imo, um programa que
permita formar um Governo
progressista, a exemplo do
que já ocor reu em
Portugal”, para o que seria
necessário “todas as forças
pôrem de lado alguns pontos
dos seus programas, estando
o PCE disposto a isso na
medida em que sejam
revertidas as políticas de
cortes e de austeri dade,
sejam recuperadas as liber -
dades públicas anuladas
pelo PP e se abra uma etapa
de regener ação da vida
pública…”. Contudo,
dirigindo-se à opinião
pública, os dirigentes das
principais forças
representadas no Parlamento
começam a falar num
terceiro acto eleitoral.         n
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Mais uma Cimeira de crise do G20
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possa impor as suas
exigências, tanto no interior
como a nível mundial. O
imbróglio das relações entre os
EUA e os seus aliados
tradicionais (Turquia e Arábia
Saudita), bem como o
estabelecimento de acordos
com países dantes designados
como hostis (Rússia e Irão),
indicam que a situação no
Médio-Oriente escapa ao
controlo dos EUA e que, a
tarefa mais geral – que lhe está
atribuída – de manutenção da
ordem mundial também os
ultrapassa.
A própria União Europeia está
num processo de
desagregação, conjugado com
o aprofundar da crise dos
governos dos países que a
compõem. O resultado do
Brexit no Reino Unido indica
que se os povos rejeitam a
União Europeia, também na
situação actual, para alguns
sectores do capital financeiro,
a UE já não corresponde às
novas necessidades exigidas
pelo quadro económico e
político mundial. Para o capital
é indispensável, perante a crise
mundial, atacar brutal e
frontalmente tudo o que foi
conquistado pela luta dos
trabalhadores e das suas
organizações. 
Christine Lagarde, Directora-
Geral do FMI, mostra-se
mesmo alarmada com a
situação existente: «Nunca,
desde 1990, a economia
mundial esteve tão débil (…).
Este fraco crescimento, em
conjunto com o aumento das
desigualdades, alimenta um
clima político em que as
reformas ficam congeladas e
os países recorrem a medidas

de fechamento sobre si
próprios.».  O que constituiria
a principal causa da diminui-
ção do comércio mundial.
Sobre isto, o mesmo jornal Les
Echos sublinhava, a 29 de
Agosto: «Eleição presidencial
nos EUA, referendo na Itália,
não formação de Governo em

Espanha, novas eleições na
Áustria, referendo na Hungria,
seguidos de eleições em
França e na Alemanha (…).
Estes escrutínios perigosos
reflectem a fadiga dos povos,
que resulta de uma crise
demasiado longa, mas também
da impotência dos políticos em
tratar dos problemas.»
É claro que é a situação dos
povos e a sua reacção,
conjugada com a crise mundi-
al, que alarmam as cúpulas das
grandes potências.                  n

Os chefes de Estado e
de Governo dos países
do G20 (os 20 mais
ricos do mundo)
reuniram-se, a 4 e 5 de

Setembro, em Hangzhou, na
China. Os dirigentes presentes
reafirmaram que a
liberalização das trocas
comerciais é a alavanca para
relançar a actividade, a nível
mundial. De facto, no
comunicado final desta
Cimeira do G20 é sublinhada a
sua «oposição a qualquer
forma de proteccionismo em
matéria de comércio e de
investimento».
A propósito deste comunicado,
o editorial do jornal Les Echos
– propriedade do capital
financeiro francês – declara, a
6 de Setembro: «De facto, os
dirigentes das grandes
potências económicas deram à
luz um texto que é desejável –
para eles – que não seja muito
lido (…). A convicção
expressa, com a mão sobre o
coração, de que o comércio
livre é um trunfo, choca-se
com a realidade (…): o
comércio mundial abranda e
novas medidas de restrição
das trocas de mercadorias são
tomadas todos os dias.»
A realidade é que a crise é
mundial. A economia pode
afundar-se, a qualquer
momento.
A ameaça de falência do
sistema bancário italiano é um
sintoma disso, mas ele pode
igualmente provocar um
afundamento bancário em toda
a Europa, com repercussões
mundiais.
Ao mesmo tempo, todos os
governos do G20 estão a
braços com crises políticas, a
começar pela Administração
dos EUA. As Primárias para as
eleições presidenciais nesse
país (ver pg. 12) revelaram a
profundidade da crise da classe
dirigente dos EUA, incapaz de
dotar-se de um Governo que

Oimpasse na negociação
do chamado Acordo de
Parceria Transatlântica

de Comércio e Investimento
(TTPI, na sigla em inglês) –
que tem estado a ser
negociado, há mais de quatro
anos, entre os EUA e a
Europa – é uma amostra das
contradições que existem e
se aprofundam entre os
países imperialistas.
Assim, Sigmar Gabriel – líder
do SPD e nº 2 do Governo
alemão de grande coligação
chefiado por Angela Merkel –
afirmou, a 27 de Agosto, que
“as conversações com os
EUA falharam de facto

porque nós, os europeus, não
temos de ceder às exigências
americanas”.
Por outro lado, a exigência
da Comissão Europeia de
que a Apple – uma das
principais empresas dos
EUA – pague “uma multa”
de 13 mil milhões de euros
ao Estado irlandês, “por não
ter pago os impostos que
eram devidos”, é um meio
de pressão contra as
“exigências americanas” que
levarão a um afundamento
ainda maior das economias
da Europa.                          n
aprofundaremos este assunto 
no próximo número do MS.

Ficha de assinatura do Militante Socialista
Nome e  apelido NIF
Morada  Código Postal
Cidade Distrito
País
Endereço de e-mail Telefone
Data de subscrição ou renovação Nº inicial Nº final

Forma de entrega Por e-mail (pdf) Em mão Por carta

Forma de pagamento: Em mão Depósito bancário

Depósito na conta do POUS na CGD: IBAN nº PT50003506970059115343072

Em mão 6 números (5 euros) Por carta 6 números (8 euros)
12 números (10 euros) 10 números (12 euros)

Por e-mail (pdf)           10 números (5 euros)

Enviar para: Redacção e Administração do Militante Socialista (por carta ou por e-mail)
R. Santo António da Glória, 52 B, c/v C , 1250 - 217 Lisboa
ou por E-mail: pous4@sapo.pt 



16 actualidade internacional

guerras das potências
imperialistas destinadas à
pilhagem de recursos no
Médio-Oriente e em África,
mostram como a guerra está
ligada à sobrevivência do
sistema capitalista.

O sistema capitalista conduz
as economias ao caos, os
povos à miséria e à guerra,
arrasta a sociedade para o
abismo. 

O regime capitalista impede
que a ciência e a tecnologia
sejam colocadas ao serviço
do homem, sejam utilizadas
para o desenvolvimento e o
progresso da humanidade,
como as suas enormes
potencialidades o
permitiriam, numa sociedade
sem explorados nem
exploradores. 

Desprovido de qualquer
utilidade social, o sistema
capitalista, além de ser um
entrave ao desenvolvimento
da sociedade, constitui uma
ameaça para a humanidade.
Para a humanidade
sobreviver, o capitalismo
tem de morrer. 

trotsky foi assassinado,
mas o seu legado, o seu
combate revolucionário
pelo derrube do
capitalismo e pela vitória
do socialismo continua
vivo.                                   n

76 anos após o assassinato de Trotsky

No seu testamento, escrito meses antes do seu assassinato,
trotsky dizia nomeadamente:

No passado mês de
Agosto, decorreram 76
anos desde o assassi-
nato de Trotsky por um
agente da GPU. 

O POUS – Secção
portuguesa da IVª
Internacional, publica
abaixo um texto de
homenagem a Trotsky,
adaptado do texto
elaborado pela
Juventude Revolução
(http://juventuderevol
ucao.com.br/),
organização de
juventude da
organização trotskista
brasileira, que nos
expressou o seu
prévio acordo.

A 21 de Agosto de 1940,
Trotsky morreu assassinado,
vítima do atentado realizado
por Ramon Mercader, agente
da GPU, a polícia secreta
estalinista.

Estaline, que já havia
mandado assassinar
praticamente todos os velhos
quadros (dirigentes da
revolução de 1917) do
Comité central do Partido
Bolchevique, assassinou
Trotsky – o presidente do
Soviete de Petrogrado em
1905, que formou o Exército
vermelho em 1917 e o
chefiou na luta contra as
tropas imperialistas que
combatiam o recém-criado
Estado soviético, um orador
e um escritor notável, um
combatente revolucionário
internacionalista incansável
– fundador da IIIª e da IVª
Internacionais.

O objectivo do assassinato
de Trotsky era aniquilar a
IVª Internacional e tentar
impedir os trotskistas de
prosseguirem as tarefas de
organização da classe
trabalhadora à escala
mundial, o combate pelo
derrube da burguesia
(revolução social) nos países
capitalistas e da burocracia
estalinista (revolução
política) na então União
Soviética.

Quando já rufavam os
tambores da 2ª Guerra
mundial, ficou famosa uma
conversa entre o embaixador
francês Coloundre e Hitler
(divulgada pelo jornal Le
Temps), em que o primeiro,
para tentar convencer a
Alemanha a não invadir a
França, teceu uma série de
argumentos.

Entre esses argumentos, o
único com o qual Hitler
concordou com o
embaixador francês
Coloundre centrou-se no
risco que uma nova guerra
mundial apresentava: “O
risco de uma nova guerra
mundial está na
possibilidade de dela sair
vitorioso o Senhor Trotsky”!

Para ambos, o perigo residia
na possibilidade de a guerra
desembocar numa revolução
social, tal como tinha
acontecido no final da 1ª
Guerra mundial com o
triunfo da revolução russa.

Tanto para os representantes
do imperialismo
(“democrático” ou fascista),
como para a burocracia
estalinista, o perigo era claro
– Trotsky.

Trotsky foi assassinado, mas
o seu legado continua vivo
na luta que os trabalhadores
e a juventude travam em
todos os continentes – no
Chile, no Brasil, no México,
na Venezuela ou nos EUA;

no Reino Unido, na França,
na Grécia, em Espanha ou
em Portugal; na África do
Sul ou em Angola; na
Turquia e nos países do
Médio-Oriente martirizados
pela guerra; na Ucrânia ou
na Rússia; na Coreia ou na
China.

Por todo o mundo, os
trabalhadores, as populações
e a juventude – resistindo à
destruição, à pilhagem das
potências imperialistas e às
suas guerras infames –
erguem-se e organizam o
combate contra o
imperialismo, contra os
governos dos seus países,
pelo derrube do capitalismo,
pela revolução socialista.

A crise social, económica e
política em que está
mergulhada a União
Europeia, o “resgate” dos
bancos feito à custa da
miséria e sofrimento
infligido aos povos
europeus, a destruição dos
direitos sociais, o
desmantelamento dos
serviços públicos, provam a
crueldade do sistema
capitalista, mas também o
perigo e as ameaças que os
povos de todo o mundo
enfrentam sob a gestão da
sociedade pelo capitalismo.
O caos económico e o
desemprego em massa, as

“Nos quarenta e três anos
da minha vida consciente,
permaneci um
revolucionário; durante
quarenta e dois destes anos,
combati sob a bandeira do
marxismo. Se tivesse que
recomeçar, procuraria
evidentemente evitar este ou
aquele erro, mas o curso
principal da minha vida
permaneceria imutável.

Morro revolucionário
proletário, marxista,
partidário do materialismo
dialéctico e, por
consequência, ateu
irredutível. A minha fé no
futuro comunista da
humanidade não é menos
ardente; em boa verdade, ela
é hoje mais firme do que o
foi nos dias da minha
juventude.”


