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                2 actualidade nacional

Adesconvocação da
greve e a
desmobilização da
manifestação de 23
de Fevereiro “está

fora de questão … a não ser
que o governo venha
anunciar a reversão da
privatização”, afirmou José
Arsénio, secretário-geral do
sindicato das
telecomunicações filiado na
UGT (SINDETELCO), na
conferência de imprensa dada
a 18/02, cinco dias antes da
greve geral e da manifestação
nacional, conjuntamente
convocadas pela Comissão de
Trabalhadores e pelos
Sindicatos.

A 23, no dia da greve geral,
3.500 trabalhadores dos CTT
(e empresas do grupo)
manifestaram-se em Lisboa,
entre o Marquês de Pombal e
a Assembleia da República.
Queremos que os deputados e
o governo respeitem a
vontade de quem trabalha:

• Pela reversão da
privatização dos CTT;

• Por um serviço público
postal, universal, de
qualidade;

• Contra os despedimentos
(encapotados ou não);

• Contra o encerramento de
estações de correio;

• Contra a redução e
sobrecarga de giros,

eram algumas das palavras de
ordem repetidas pelos
manifestantes.

Os trabalhadores dos CTT
querem evitar a destruição do
serviço público postal
universal, em acentuada
degradação desde a entrega
da empresa ao banco
Goldman Sachs e a Manuel
Champalimaud, pelo anterior
governo (PSD-CDS).

Enquanto foi uma empresa
pública, os CTT asseguraram
um serviço público postal
universal, de qualidade. Nas
estações, espalhadas por todo
o território, eram pagas as
pensões e os vales postais. Os
“giros” regulares (feitos pelos
“carteiros” dos CTT)
asseguravam a distribuição
diária (ou quase diária) do
correio às populações do
litoral e do interior. Os CTT
estavam entre os melhores
operadores postais a nível
mundial.

Denegrindo as empresas
públicas, acusando-as de
“ineficácia” e “má gestão”, e
elogiando as “virtudes” da
gestão privada, o governo
PSD-CDS, já demissionário,
dava de mão beijada, ao
capital financeiro, os
Correios, “acompanhados” de
um bónus: um Banco Postal!

As proclamadas “virtudes” da
gestão privada não se fizeram
esperar:

• o fecho de dezenas de
estações;

• o desmantelamento de
serviços, “transferindo” as
respectivas tarefas e
funções para empresas
externas (“outsourcing”),
e os trabalhadores dos
CTT “transferidos” para o
desemprego;

• a descapitalização da
empresa e a delapidação
do património;

• o aumento da carga de
trabalho na distribuição e
nos serviços centrais e a
consequente degradação
da qualidade do serviço
postal, que deixou de ser
público e universal.

Victor Narciso dirigente do
SNTCT (CGTP), referindo-se
ao “Plano de Transformação
Operacional” da
Administração Goldman
Sachs/Champalimaud,
afirmava: “Aqui já vamos em
1.400” postos de trabalho
destruídos!

José Arsénio (SINDETELCO),
para quem a unidade
conseguida, entre os sindicatos
da UGT e CGTP, nesta greve e
manifestação, teve a ver “com
a unidade para um objectivo
comum”, por abranger
autarquias de diferentes
partidos e população de todo o
país, frisou:

“Não podemos continuar a
assistir a discursos em que
se defende o interior e
continuar este caminho!”,
disse, referindo-se ao fecho
de dezenas de estações
anunciados pela
Administração.

HGC

CTT: a luta dos trabalhadores 
em defesa do serviço público postal

na manifestação, o correspondente do
MS falou com um grupo de
trabalhadores sobre os Correios, em
ligação com a situação política no País.
reproduzimos parte desse diálogo:

Jq dizia: “Eu vim de Évora e estou aqui
porque quero defender o meu posto de
trabalho; quero defender os meus
direitos e um futuro para o meu filho.
Não tenho partido, mas vou ouvindo o
que eles dizem. Dizem que não podemos
forçar muito a barra, porque o Governo
pode cair e corremos o risco da direita
voltar ao poder.”

Correspondente do MS:

“O PSD está esfrangalhado. Primeiro
esteve meses com o Passos

demissionário. Agora, Rui Rio acabou de
ser eleito, e já tem contra ele o Grupo
parlamentar. Para ter ido ao Marcelo
duas vezes seguidas, o homem deve
andar aos papéis. O CDS aproveita-se
da crise no PSD e já quer ser ele a
liderar a direita. A direita está numa
salganhada! Estão com medo da
direita?”

Posição de um delegado sindical:

“O Governo sabe que foi a luta dos
trabalhadores que correu com a direita
do poder. Os trabalhadores e o povo são
a única força que pode impedir a direita
de voltar ao poder. Se o Governo
despreza os trabalhadores; se ignora ou
finge ignorar os ataques dos patrões aos

direitos laborais e sindicais; se quer
manter a legislação laboral que protege
os patrões; se deixa a Altice «transferir»
trabalhadores para serem, depois,
despedidos; se assiste à destruição do
serviço público postal e ao fecho de
dezenas de estações nos CTT, para quem
está o Governo a governar?

Jq concluiu: “Eu também não percebo
os partidos que apoiam o Governo. Por
um lado, o PCP e o BE dizem que são
contra estas medidas. Por outro lado,
viabilizam o Governo que as aplica. Se
calhar, por causa destas e de outras é
que o PC perdeu 10 Câmaras nas
autárquicas!!”                                      n



Pela voz de uma das secretárias de
Estado da Educação, foi afirmado no
plenário da AR que todo o tempo de
serviço lectivo seria contado. Foi
assinada pelo Governo e pelos
dirigentes sindicais uma Acta com
este compromisso, no respeito pelo
estatuto da carreira docente destes
profissionais. E os deputados do PS
votaram, em unidade com os do
PCP/Verdes, BE e PAN, uma
recomendação ao Governo com o
mesmo sentido.

A mobilização de um
só sector impôs uma
viragem nas posições
do PS.

Como dizem muitos
trabalhadores: “É
preciso fazer como
os professores”.

Quem nos diz que a
mobilização dos
trabalhadores, de
todas as empresas,
de todos os sectores,
de todo o país,
concentrados na AR,
com os seus
sindicatos, não pode

levar à revogação das normas
gravosas do Código do Trabalho,
nomeadamente a caducidade dos
contratos colectivos?

É difícil construir a unidade, mas não
é impossível. 

Os militantes do POUS batem-se, lado a
lado com todos os outros, para ajudar a
sua classe a realizar esta unidade. Um
combate que coloca a necessidade da
discussão livre e fraterna entre todos,
para que o conjunto do movimento
operário consiga ultrapassar os
obstáculos políticos que a cada momento
se levantam.                                       n

Carmelinda Pereira
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Impor a revogação das normas mais
gravosas do Código Laboral!

Aexigência de revogação das
normas mais gravosas contidas
no Código do Trabalho de 2003
e agravadas pelos sucessivos
governos, nomeadamente pela

coligação PSD/CDS de Passos Coelho
/Portas, tem sido uma constante por parte
dos sindicatos da CGTP, sobretudo desde
que existe um governo assente em
acordos com o PCP/Verdes e BE.

Notemos, ainda, que o último Congresso
da UGT aprovou, por unanimidade, uma
moção apresentada por delegados do
sector da Banca, assumindo a mesma
exigência.
Delegados cuja
intervenção
constituiu um
testemunho vivo
das consequências
deste Código do
Trabalho; é com
base nele que
muitos milhares
de trabalhadores
bancários viram
destruídos os seus
postos de trabalho
e todos se vêem
confrontados com
um contrato
colectivo que
apagou os direitos e garantias deste
sector, arrancados com muitas lutas,
incluindo as duras batalhas antes do 25
de Abril de 1974.

O Ministro do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social já afirmou que não
revogaria estas normas, de acordo com a
vontade expressa pelas associações
patronais e os partidos da anterior
coligação, e que as alterações ao Código
do Trabalho serão para discutir no
Conselho de Concertação Social
(organismo de carácter corporativo e
onde têm uma maioria garantida).

Mas essa revogação é uma questão
incontornável para restabelecer a livre
negociação colectiva, base de uma

relação de forças que liberte as classes
trabalhadoras do clima de intimidação e
insegurança que se vive nas empresas. 
O que leva o Secretário-geral do PCP, a
afirmar que é aquilo que distingue quem
é de direita ou de esquerda.

É neste contexto que, no passado dia 14
de Março, o Grupo parlamentar do PS se
juntou com os grupos parlamentares do
PSD e CDS derrotando os projectos de
lei apresentadas pelos grupos
parlamentares do PCP e do BE.

Em Novembro de 2017, perante a

determinação do Governo em recusar
o reposicionamento dos professores na
sua carreira profissional, congelada há
mais de dez anos, estes encerraram
centenas de escolas e vieram
concentrar-se diante da Assembleia da
República (AR), unidos com as suas
organizações sindicais e apoiados pela
CGTP e pela UGT.

Jogava-se a aprovação do Orçamento do
Estado pelos deputados dos partidos que
suportam o Governo. Os professores
gritavam, com as Direcções dos seus
sindicatos, não abdicar da sua legitima
exigência: “Trabalho realizado e
avaliado é trabalho contado”.
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Como os leitores do
MS tiveram
conhecimento,
através da entrevista
publicada no último

número com dois utentes da
Extensão de saúde da Vieira
de Leiria, Fernando Gabriel
e Fernando Carqueijeiro, a
situação está longe de estar
resolvida e a população da
Freguesia recusou-se aceitar
a dilação dos prazos, para a
solução dos problemas que a
afectam.
Cerca de duzentos utentes,
concentraram-se no dia 15
de Fevereiro, pelas 9h 30m
da manhã, alheios ao frio e à
cacimba que caía, em frente
à Extensão de Saúde da
Vieira de Leiria, para
manifestarem publicamente
o seu protesto, contra a
forma como os seus
problemas têm vindo a ser
tratados pelo Ministério da
Saúde.
Fizeram-no também para
exigir a satisfação das suas
reivindicações,
sucessivamente prometidas e
adiadas, como a admissão de
um médico em falta, o
funcionamento da Extensão

sem interrupção (no período
das 8h às 17h) e a garantia
da requisição de
medicamentos durante este
período. Também o aumento
dos serviços de apoio
externo e  a exigência de
obras na Extensão, que tem
infiltrações de humidade e
água em diversos locais.
O empenho de alguns
utentes na organização desta
acção de protesto, em
ligação com a Comissão de
Utentes, a participação da
população apesar da hora e
do dia invernoso, mostram
que os utentes na Vieira,
como no resto do concelho,
estão dispostos agora, como
estiveram no passado – ao
impedirem o encerramento
do SAP (Serviço de Atendi-
mento Permanente) – a

defender o Serviço Nacional
de Saúde (SNS).
Esta mobilização da população
utente levou o Presidente da
Junta de Freguesia (do PS), a
estar presente e a manifestar a
sua solidariedade com o protesto,
dizendo-se inclusive disposto a
acompanhar a Câmara e a
Comissão de Utentes, para exigir
a satisfação das reivindicações
junto das instâncias do
Ministério da Saúde.
Ministério cuja “última
resposta” às exigências da
população utente do
concelho foi o encerramento,
no dia 1 de Março, do SAP,
no horário nocturno, das 20h
às 8h da manhã, com um
simples papel de aviso,
afixado na porta do Serviço.
Reabrindo no dia seguinte no

período nocturno, continuou
no entanto encerrado, tal
como nas últimas semanas,
no período das 8h às 20h. 
A Comissão de Utentes fez
sair de imediato um “Alerta à
população do concelho”,
denunciando esta situação e
informando que continua sem
resposta o pedido de reunião
com a ARS (Administração
Regional de Saúde) do Centro,
em Coimbra, feito a 9 de
Fevereiro; informando ainda
do agendamento de uma
reunião com a Srª Presidente
da Câmara Municipal da Mª
Grande e apelando à
população do concelho para
que se mantenha atenta e
disponível para as iniciativas
necessárias em defesa do SNS.
Só a mobilização unida das
populações, com as suas
organizações unitárias de
defesa e o apoio das
autarquias, podem obrigar o
Governo a mudar as suas
prioridades, e responder às
necessidades e às aspirações
do povo, em matéria de
Saúde, entre outras. n

Correspondente

“A Comissão Europeia (CE) quer atacar o direito de greve dos
trabalhadores da navegação aérea. No ano passado, a CE emitiu
uma comunicação recomendando que cada Estado-membro
adopte várias medidas anti-greve: o pretenso nível mínimo de
serviço; notificação individual antecipada (de adesão à greve) e
protecção de 100% dos sobrevoos. De facto, a CE quer impor a
sua própria visão do direito à greve.” – É nestes termos que a
ATCEUC (Coordenação Europeia dos Sindicatos de Controladores
de Tráfego Aéreo da Europa), a ETF (Federação Europeia dos
Trabalhadores dos Transportes) e a ITF (Federação Internacional
dos Trabalhadores de Transportes) denunciam as intenções da CE.

Desde há algum tempo que as companhias aéreas, lideradas pelas
“low-coast”, vêm fazendo pressão no sentido da restrição aos
direitos dos trabalhadores (tal como fazem essa aplicação dentro
das suas próprias empresas) com o objectivo – não disfarçado – do
aumento da rentabilidade do negócio, à custa do valor do trabalho
e das próprias condições de segurança. Estes objectivos estão

navegação aérea

Comissão Europeia quer atacar o direito à greve
balizados quer por estas “recomendações avulso”, dirigidas aos
Estados-membros, quer pelo célebre pacote SES2+, que além da
centralização de serviços tem como objectivo a concessão a
privados dos chamados “serviços de suporte” (tudo o que não seja
estritamente controlo de tráfego aéreo).
Por iniciativa das organizações acima citadas corre, por toda a
Europa, uma petição no sentido de travar os objectivos anunciados
pela CE, exigindo: “o respeito pelos direitos dos Controladores de
Tráfego Aéreo consagrados nos Tratados e na Carta dos Direitos
Fundamentais; e que se abstenham (a CE e os governos) de tomar
qualquer acção que restrinja esses direitos.”
Sabemos, no entanto, que o que será determinante para pôr travão a
essas medidas é a luta organizada dos trabalhadores do sector, em toda
a Europa – como parte integrante da luta de todos os trabalhadores e
dos povos contra a desregulamentação do trabalho e a opressão.
Voltaremos a esta questão no futuro. n

JL
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Acomprovar um
elevadíssimo nível de
consciência cidadã,
após os trágicos
incêndios de 15 e 16

de Outubro do ano passado,
muitas têm sido as iniciativas
de apoio à recuperação do
Pinhal de Leiria, dinamizadas
por voluntários, que,
solidariamente, participam em
acções de limpeza e
reflorestação.
Para citar apenas algumas: a
comissão popular “O Pinhal é
Nosso”, que se tem
empenhado em sucessivos
alertas às autoridades
competentes e acções no
terreno, os 500 trabalhadores
da empresa Simens, a
associação ambientalista
“Zero”, ou os Clubes Rotários.

Sem esquecer os inúmeros
donativos, de empresas do
concelho e do país, do município
de Fontenay sous Bois, da
Fundação Aga Khan, dos bancos
com sede em França (Millenium
BCP e BNP Paribas), da
Europcar, etc.

Perante este generoso
proliferar de iniciativas
solidárias, perante a forma
como somos exortados a nelas

participar, sobretudo pela Srª
Presidente da Câmara, que
acredito o faça
desinteressadamente, até
poderia parecer que o Pinhal
nos pertence, a nós, comuns
cidadãos.

Desenganem-se os incautos.

E também os crédulos, que
não se têm apercebido que o
trabalho desenvolvido por
estas iniciativas, competia aos
que, durante décadas geriram
parasitariamente a Mata
nacional e a deixaram no
estado em que está e que
agora, podem, placidamente,
esconder a sua
irresponsabilidade e
negligência debaixo das
bandeiras dos mega-eventos
solidários.

Porque convém lembrar que o
Ministério da Agricultura e
Florestas, através do Instituto
da Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF), quase
sempre esteve arrogantemente
de costas voltadas para a
Autarquia e para os
munícipes, recusando reparar
as estradas das matas,
proibindo a realização do
Pinhal das Artes ou

obstaculizando a intervenção
da Junta de Freguesia para
melhoramentos nos parques
de merendas.

E se agora assistem,
serenamente, e até participam
nesta onda solidária, é porque
lhes dá muito jeito que outros
façam o que era sua obrigação
e que haja muitos donativos de
particulares e empresas e até
que seja a Câmara Municipal a
pagar os blocos de cimento
para cortar estradas, de cujo
custo, provavelmente nunca
será ressarcida.

E até pode vir cá o Primeiro-
ministro com promessas de
defesa empenhada da floresta.
Só que ela não precisa só de
empenho, precisa que
reponham os Serviços
Florestais (chamem-lhe
Instituto, chamem-lhe o que

quiserem), com a autonomia e
os recursos que nunca
deveriam ter perdido, que
reponham os guardas florestais
com as competências de
continuarem a vigiar as matas
e de obrigarem os proprietários
a limpá-las.

E já agora, convém saber se a
Câmara Municipal já notificou
o ICNF que terá que dar o
exemplo e concluir a limpeza
que lhe compete, no prazo
estabelecido?

Quando acabarem os flashes
da imprensa e as visitas de
notáveis, com direito a jornais
e a televisão, provavelmente
tudo ficará como antes, ou
talvez não, talvez sobrem
maiores responsabilidades e
obrigações para a Autarquia,
só que, sem os
correspondentes recursos. 

Quanto a nós, ficaremos com a
amarga realidade de que o
Pinhal só é nosso quando lhes
convém. n

Maria João Gomes
Deputada Municipal da

Marinha Grande pelo Grupo
de Cidadãos +Concelho

Em 2017, o ganho do salário
médio dos trabalhadores
portugueses foi apenas de
0.6%, em termos reais.

Por outro lado, segundo Luís
Marques (Expresso de 10 de
Março de 2018): “Em
Portugal (…), 2017 foi um
excelente ano para os ricos.
O número de pessoas com
mais de 858 mil euros
aumentou 11.5%
relativamente ao ano
anterior. Foi ainda um dos
melhores anos da
valorização em Bolsa dos
principais grupos cotados,

Flashes da imprensa
incluindo o detentor da
empresa Jerónimo Martins
(cujo proprietário acabou de
reconhecer que «a solução
governativa não é má para o
país»). Os ricos estão mais
ricos e há mais ricos do que
nunca.”

Com o título “EDP pagou
0.7% de IRC em 2017”, o
mesmo semanário Expresso
informa: “Sobre um
resultado de €1,52 mil
milhões, o grupo EDP
apurou um imposto líquido
de €10,3 milhões, gerando
um nível efectivo de

tributação (muito) inferior
ao que a maioria das
famílias portuguesas
suporta, habitualmente,
pelos rendimentos do
trabalho (a taxa média de
IRS ronda os 12%). Este
resultado foi conseguido
graças a um conjunto de
deduções fiscais,
relacionadas – em grande
parte – com operações fora
de Portugal.”

Trata-se da chamada
“engenharia financeira”, em
que os grandes capitalistas
são especialistas!

Note-se que, em resultado da
sua privatização completa,
os três principais accionistas
da EDP são: a república
Popular da China, com
28.25%, através de duas
empresas (a China Three
Gorges, com 23.27%, e a
CNIC, com 4.98%); o
Capital Group (com 12%);
e a oppidum (com 7.19%,
propriedade do empresário
espanhol Fernando
Mesaveu). n
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Marinha Grande debate continuidade da CMA
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No passado dia 16 de
Fevereiro, teve lugar
na Marinha Grande
um debate com
militantes de

diferentes quadrantes
partidários, para dar
continuidade à Conferência
Mundial Aberta (CMA),
contra a Guerra e a
Exploração, realizada na
cidade de Argel, em
Dezembro de 2017.

A iniciativa contou com a
participação de três dos
delegados portugueses a esta
Conferência e, ainda, de um
delegado da Catalunha.

Foram eles que abriram o
debate, relatando a
experiência vivida na CMA,
quer através das
comunicações feitas em
plenário quer nos diálogos
fraternos e informais,
durante os intervalos ou nas
pausas das refeições.

Do conjunto das
intervenções feitas na
reunião da Marinha Grande
podemos destacar as
seguintes ideias:

- Seria muito importante
organizarmo-nos para dar
continuidade à CMA, no
nosso país e na Europa, pois
só assim poderemos
encontrar um caminho para
responder aos problemas que
estão colocados a todos os
trabalhadores europeus.

- Os militantes que tomaram
a palavra na CMA, a partir
das situações concretas
vividas nos seus países,
expressaram a aguda
contradição entre o
progresso científico e
tecnológico e o aumento da
exploração e do sofrimento
humanos, decorrentes da
manutenção do sistema
capitalista. 

- Sendo todas as intervenções
na CMA relevantes, algumas
impressionaram-me de forma
muito especial. Entre estas

destaco a intervenção de
militantes a viver em países
onde, ao regressarem, não
sabem se ainda terão comida,
e a de jovens revolucionários
de Moscovo a apostar, de
forma determinada, na luta
organizada na Rússia, em
ligação com o combate
internacional, para o avanço
da revolução socialista.

- Sendo uma evidência a
impossibilidade de reformar
o sistema capitalista, torna-
se uma questão central a
defesa da independência
completa das organizações
dos trabalhadores, para
poderem defender, de forma
consequente, os seus
interesses.

- A alienação dessa
independência, por parte
daqueles que dirigem as
organizações dos
trabalhadores, tornou-se o
grande obstáculo político
que impede que as
mobilizações destes, para
defender as suas condições
de vida e de trabalho,
possam ser bem-sucedidas.

- Os militantes que se
colocam no terreno da luta
pelo socialismo não têm
outra agenda senão a da
defesa incondicional dos
direitos dos trabalhadores,
das funções sociais do
Estado, da democracia,
incompatíveis com a
conciliação perante governos
subordinados ao capital
financeiro.
- Em relação à situação no
Estado espanhol, esta agenda
integra também a luta

democrática pela libertação
incondicional dos presos
políticos da Catalunha, em
ligação com o combate em
defesa do sistema público e
universal de Segurança
Social. 
- Militantes portugueses
referiram a luta tenaz dos
trabalhadores e das
populações para tentar
preservar as conquistas do
25 de Abril, perante a
ofensiva constante de todos
os governos, subordinados
ao FMI e à União Europeia,
destacando de forma
particular a acção dos
governos de Cavaco Silva e
de Passos Coelho / Portas.
- Destacaram ainda a
orientação do actual
Governo do PS que tem
assumido, no essencial, a
continuidade da política dos
governos anteriores,
nomeadamente em relação
às leis laborais, aos serviços
públicos e à Banca. Citaram,
como exemplos concretos, a
recusa do Governo em
retomar o controlo dos CTT
e da TELECOM.
Como remate do relato desta
reunião citamos a
intervenção de um jovem
autarca marinhense.
“Se somos todos de
esquerda, se somos todos
socialistas, o que é que
temos de fazer?
É nestas reuniões que se
pode dar início a uma coisa
maravilhosa – trabalhar em
conjunto.”
Este é o caminho.”            n

CP
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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
Trabalhadores e dos Povos.
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Potencializar os resultados da CMA
envolvidos os trabalhadores
dos respectivos países.
Os membros da
Coordenadora do AIT
debruçaram-se sobre os
relatórios que receberam,
dando conta das iniciativas
desenvolvidas em vários
países, para relatar o que se
passou na CMA.
Centralizaram também as
acções relativas a campanhas
internacionais,
nomeadamente pela
libertação dos presos
políticos da Catalunha, pela
defesa do direito de Lula a
candidatar-se à Presidência
da República do Brasil e em
defesa da soberania da nação
venezuelana e do seu povo,
alvo de uma tremenda
ofensiva imperialista, para o
obrigar a render-se através
da fome.
Centraram a sua atenção, em
particular, sobre o Relatório
dos militantes da Palestina.
Decidiram indicar como
proposta de data para a
reunião de delegados,

ACoordenadora do
Acordo
Internacional dos
Trabalhadores e dos
Povos (AIT) reuniu

em sessão plenária, em
Paris, nos dias 23 e 24 de
Fevereiro.
Este encontro – o primeiro
após a Conferência Mundial
Aberta (CMA), realizada em
Argel, nos dias 8 a 10 de
Dezembro de 2018 –
sublinhou a importância que
teve esta iniciativa para os
militantes que procuram os
meios de ajudar as classes
trabalhadoras a abrir uma
saída a toda a Humanidade.
Valorizou, em particular, o
potencial que poderá revestir
a concretização do principal
acordo saído da Confe-
rência: constituição de um
Comité Internacional de
Ligação e de Intercâmbio
(de experiências). Neste
Comité terá continuidade a
partilha de experiências e a
discussão sobre os processos
de luta em que estão

destinada a formalizar o
Comité Internacional de
Ligação e de Intercâmbio, o
início do mês de Junho em
Paris e consideraram que
esta reunião – para ser de
facto produtiva – deve ser
precedida por encontros de
delegados, a nível regional
ou continental.
Em consequência, propõem
a realização de vários
encontros de delegados,
durante o mês de Maio, a ter
lugar:
a) na América Latina, para
debater sobretudo a situação
no Brasil e na Venezuela;
b) no Togo, integrando
delegados de países
africanos e delegados dos
países imperialistas
implicados na guerra e
opressão dos povos deste
continente;
c) em Paris, com delegados
de países europeus.
Propõem que, no Encontro
europeu, se discuta a
resistência e o combate das

Um grande 
suspiro de alívio.
No entanto,
ninguém canta
vitória.

Esta foi a primeira reacção dos
círculos económicos e
políticos que dirigem a
Alemanha e a UE, após ter
sido divulgado o resultado no
referendo interno no SPD, que
se traduziu no voto maioritário
no “Sim” para o
estabelecimento de uma nova
Grande Coligação.

Mas aos parabéns
encorajadores que o capital e a
UE dirigiram à Direcção do
SPD – que foi bem abanada –
junta-se a advertência, dirigida
ao SPD e a Merkel, de abordar
mais decididamente a tarefa

classes trabalhadoras deste
continente, para defender a
Segurança Social e os
direitos laborais, bem como
a contratação colectiva e os
serviços públicos, encarando
a possibilidade de uma
Resolução comum sobre
estes combates. Os
delegados de França e da
Alemanha assumem a
responsabilidade de
elaboração de uma carta-
convite, a enviar a todas as
delegações.
A Coordenação do AIT
sublinhou também o facto
dos custos da CMA terem
sido totalmente cobertos
pelas delegações que, além
de se autofinanciarem,
garantiram a participação de
delegados de outros países
cujas dificuldades
financeiras os impediriam de
estar presentes. n

Alemanha: o fim da incerteza?
urgente de defender
e renovar a
competitividade da
economia alemã
contra os golpes
que a crise que se
perfila lhe
assestará, assim
como endossar-lhes
uma maior
responsabilidade
política e financeira
na salvação da UE
e do euro, bem
como na política
mundial de guerra.

Uma profunda fissura
atravessa o SPD. Um terço do
partido votou “Não” e outro
terço votou “Sim” a
contragosto. Estes dois terços
mostram uma desconfiança e
uma rejeição inultrapassável

mutuamente com a
resistência no seio do
SPD e dos sindicatos.

Não existe nenhum
“fim da incerteza”:
desde a laboriosa
formação do terceiro
Governo de Grande
Coligação, a Alemanha
entrou numa nova fase
de desestabilização
social e política.        n

(1) A chamada Agenda de
Schröder, apresentada como um
instrumento legislativo para a defesa
da “competitividade” da economia
alemã, continha ataques cruciais às
leis que funcionam como Código do
Trabalho e contra direitos sociais
estipulados na Constituição alemã. O
“Acordo de governo” é para a sua
continuação.

face às forças que dirigem o
partido. Resistirão diariamente
à política de uma “nova
Agenda” (1) reforçada que se
anuncia. O Governo de
Grande Coligação provocará
os maiores combates de
resistência que se reforçarão

Angela Merkel durante o congresso da CDU 
a 26 de Fevereiro de 2018, em Berlim.



                8 efeméride
8 de Março
Dia Internacional da Mulher Trabalhadora

Odia 8 de Março foi instituído, pelo movimento
sindical (movimento operário), como Dia
Internacional da Mulher Trabalhadora em
homenagem às duras lutas travadas pelas mulheres.
Uma data que resultou de uma Resolução, aprovada

na 2ª Conferência internacional de mulheres socialistas,
realizada em Copenhaga (Dinamarca), em 1910. Nesse
Congresso foram afirmadas as grandes reivindicações das
mulheres trabalhadoras, desde o direito a votar e a ser eleito
(defendido pelas sufragistas), aos direitos de maternidade, à
exigência de salário igual para trabalho igual. Direitos que,
curiosamente, as operárias russas conquistaram de uma
penada, na Revolução Russa de 1917, revolução iniciada por

uma greve das operárias de Petrogrado, generalizada depois
em greve geral, marcando o início da Revolução. Essa greve
teve lugar, exactamente, a 8 de Março de 1917, para assinalar
o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, aprovado nessa
Conferência de 1910.
O 8 de Março é, assim, uma data muito cara ao Movimento
sindical, muita cara a todos quantos apostam na acção
militante para ajudar a resolver o problema crucial que se põe
a toda a Humanidade.

Prestando homenagem a todas as trabalhadoras, o Militante
Socialista (MS) publica uma entrevista com uma operária
vidreira e mãe solteira, da Marinha Grande.

MS - Naquele tempo, como
era a sua vida e das suas
colegas operárias? A falta de
direitos democráticos e
sociais num regime de
ditadura fazia-se sentir no
quotidiano das mulheres
trabalhadoras?

MJL – Andávamos sempre
sob pressão. Se não
chegássemos até às 7h 55m,
era descontada meia hora.
Trabalhávamos quatro horas
seguidas, das 8 ao meio-dia e
meia, seguida de 1 hora de
intervalo para o almoço.
Depois até às 17 e 30.
Trabalhávamos também ao
sábado das 8 às 13. Só
depois do 25 de Abril
passámos a ter um intervalo
de 10m durante a manhã,
para comer “a bucha”. A ida
ao médico era descontada.
As condições de trabalho
eram más. Por exemplo, para
tratar os decalques, que
devíamos aplicar no vidro,
aquecíamos a água numa lata
em cima de um fogareiro. Na
indústria cristaleira a maioria
das mulheres não tinha
qualificação contrariamente
aos homens (lapidários e
pintores) e, portanto,
tínhamos um salário mais

Entrevista a Maria José Luís (MJL), operária vidreira do sector da Cristalaria na Marinha Grande, durante 27 anos, aplicadora
de decalques e agora aposentada. Trabalhou em várias empresas do sector, entre as quais a empresa Joaquim Domingues
Moleirinho, durante 15 anos, nas décadas de 60 e 70.

o antes e o depois do 25 de Abril de 1974
baixo, pois
não tínhamos
profissão
qualificada. 

Eu era mãe
solteira.
Vinha do
fundo do
Vale de
Picassinos
com o meu
filho
embrulhado
num xaile
traçado à
minha frente, entre o guiador
e o meu corpo, e almoçava
na fábrica ovos cozidos com
batatas com a pele. Tinha de
poupar para poder alimentar
o meu filho e pagar à ama.
Por exemplo, uma lata de
leite em pó comprada na
farmácia custava quase o
meu salário. Muitas vezes os
meus colegas não bebiam
leite – que era obrigatório
beber, por se tratar de uma
secção de pintura do vidro –
e davam-me para levar para
o meu filho. Na hora do
almoço de 1 hora, a maioria
das mulheres, minhas
colegas, ia a casa de bicicleta
fazer o almoço, para elas,
para o marido e para os

filhos. Era
uma
sobrecarga
em cima dum
trabalho duro
que tinham
de fazer na
fábrica, na
maioria das
vezes sem o
mínimo de
condições.

MS – De lá
para cá que
conquistas

considera ter havido e que
mudanças houve nas
condições laborais para a
mulher?

MJL – Não tem nada a ver
com o que era antigamente.
Com o 25 de Abril na rua, o
comportamento dos patrões e
dos encarregados passou a
ser diferente. Muitos deles
também desfilaram na praça
“para serem vistos”. 

Mas o ambiente de trabalho
na empresa melhorou.
Deixou de haver tanta
pressão e repressão. Depois
do 25 de Abril, conseguimos
alguns aumentos de salário e
prémios de produção. As

conquistas democráticas e
sociais implantadas com o
25 Abril permitiram
condições mais favoráveis,
quer para as mulheres, quer
para os homens. O Serviço
Nacional de Saúde foi uma
dessas conquistas, que não
existia no meu tempo, e que
é algo de importante para
quem trabalha. Mas, pelo
que vejo, temos de continuar
a defendê-lo!

MS - O que considera que
ainda há por fazer em termos
de direitos laborais e sociais
das mulheres? 

MJL – Ainda há muito por
fazer para uma verdadeira
igualdade social entre o
homem e a mulher. As
mulheres são ainda
discriminadas no nosso país.
Muitas vezes começa nas
escolas, mas sobretudo
assistimos ainda, em muitas
empresas, a uma
discriminação em termos
salariais em relação às
mulheres. Com a mesma
qualificação que os homens
elas continuam a ser
discriminadas. n

Maria José Luís
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Brasil I Marielle Franco
Executada como “aviso” político. Escolhida por ser mulher, negra e favelada.

Ficha de assinatura do Militante Socialista
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Segundo o Atlas da
Violência de 2017, um
jovem negro no Brasil tem
2,6 mais chances de ser
assassinado que um jovem
branco. A cada 100 pessoas
assassinadas no Brasil, 71
são negras.

Marielle era negra e pobre.

4.621 mulheres foram
assassinadas no Brasil no
ano de 2015. 18 mulheres
foram assassinadas em
Portugal de janeiro a
novembro de 2017. Em um
dia e meio de Brasil,
mulheres são mortas na
proporção que Portugal mata
quase o ano todo.

Marielle era mulher.

Mas Marielle não foi morta
apenas pela dose pessimista
das expectativas de vida
somadas referentes aos
grupos identitários a que
pertencia. Marielle foi morta
porque ousou.

Mãe solteira aos 19 anos,
Marielle tinha um futuro
pouco promissor à sua
frente. Mas a “cria da Maré”,
como se autodenominava,
ousou. Cursou o pré-
vestibular comunitário e, na
virada do século, virou o seu
destino e ingressou no
ensino superior na PUC
(Pontifícia Universidade
Católica), no curso de

Ciências Sociais. Diante da
realidade de ser periférica
em uma das universidades
mais caras do país, no meio
do confronto de realidades,
Marielle iniciou sua
militância logo após perder
uma amiga, vítima de bala
perdida, em um tiroteio entre
a polícia e traficantes do
Complexo de Favelas da
Maré.

Sua militância resultou na
longa parceria com Marcelo
Freixo, militante do PSOL
(Partido Socialismo e
Liberdade), desde sua
primeira campanha em
2006. E com Freixo esteve
em 2008 durante a CPI
(Comissão Parlamentar de
Investigação) das mílicias,
que indiciou 288 nomes
políticos, policiais entre
outros. Freixo sofreu

diversas ameaças durante
esse período e chegou a
recorrer ao uso de segurança
pessoal.

Marielle foi candidata pela
primeira vez à Câmara de
Vereadores da cidade do Rio
de Janeiro pelo PSOL, onde
venceu e assumiu seu cargo
em 2016, alcançando a
marca expressiva de ser a
quinta mais votada.

E o que isto tem a ver com o
golpe?

O golpe de 2015 fragilizou
não apenas as organizações
politico-partidárias de
esquerda e a estrutura de
governo. Fragilizou também
outras relações institucionais
de poder. Somados ao
genocídio da juventude
negra brasileira, à repressão
dos moradores das periferias
e à instabilidade e descrença
política, o carnaval no Rio
de Janeiro, reconhecido pela
capacidade de fazer festa,
retornou às suas origens
críticas e se tornou um dos
mais ácidos dos últimos
tempos, frente ao desgosto
da sucessão de tragédias
anunciadas desde a
deposição da presidenta
eleita Dilma Rousseff.

E o oportunista presidente,
viu neste lugar a
possibilidade de se
promover. O Vampirão
ilegítimo forjou, com ajuda
da imprensa, um suposto
caos de violência durante o

carnaval do Rio, e instaurou
a intervenção militar federal
no Estado, retirando do
Governador o controle da
segurança pública, e o
designou ao Exército.

Marielle, que já denunciava
a ação truculenta da Polícia
Militar no trato com a
periferia há anos, cometeu
talvez o seu pecado mortal,
um post no Twitter, no dia
13 de março deste ano, um
dia antes de sua execução:
“Mais um homicídio de um
jovem que pode estar
entrando para a conta da
PM. [...] Quantos mais vão
precisar morrer para que
essa guerra acabe?”

Marielle foi executada com
4 tiros em sua cabeça, na
região central do Rio de
Janeiro, às 21 horas do dia
14 de março. Não houve a
menor preocupação em
camuflar o crime numa
tentativa de assalto. Marielle
não teve o privilégio de ser
ameaçada. Marielle foi
morta porque mulher, negra,
pobre e favelada dá para
matar, é vida descartável.

Marielle foi um “aviso” para
os da comunidade:
“Continuem aí sem dar
trabalho e não queiram
ocupar outros espaços”. Mas
também foi um “aviso” pra
burguesia: “Se mantenham
bem quietinhos. Hoje é ela,
que é menos importante,
mas amanhã podem ser
vocês.”

*As balas que mataram
Marielle já foram
identificadas. eram do lote
uZZ-18, vendido à Polícia
Federal no Distrito Federal
em 2006. quem será que
matou Marielle?               n

Samara Azevedo
atriz, performer

multimedia, mestranda da
Faculdade de Belas Artes e

ativista do Coletivo
Andorinha

Vigília em solidariedade com Marielle, no Largo de Camões, a 15 de Março.
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A8 de Março,
teatralmente, Trump
assinou, na Casa
Branca – rodeado
por metalúrgicos de

fato-macaco – o decreto
sobre as taxas alfandegárias:
25% sobre as importações do
aço europeu e chinês, e 10%
para a do alumínio.

Não se trata apenas de teatro:
a presença de operários
metalúrgicos exprime a
fractura dos EUA, com uma
parte da classe operária
norte-americana dos centros
desindustrializados a votar
contra as elites de
Washington, e escolhendo
Trump que agitava a bandeira
do proteccionismo.

A 10 de Março, uma reunião
entre representantes da UE e
o negociador comercial dos
EUA não desembocou em
nenhum acordo. A
Comissária europeia, Cecilia
Malmström, lamentou que
não tenha havido uma
“clarificação imediata
quanto à conduta dos EUA».
Algumas horas mais tarde
Trump forneceu a
clarificação pedida pela
União Europeia: «Se eles (os
Estados-membros da UE)
suprimirem as suas horríveis
barreiras e os seus direitos
alfandegários sobre os
produtos norte-americanos,
nós faremos o mesmo
suprimindo os nossos.»

Como é sublinhado pelo
jornal francês Le Figaro:
«Para os 28 (membros da
UE) o risco é dividirem-se. O
velho continente – unido,
para mostrar os dentes, há
alguns dias – está menos
coeso na batalha. Trata-se de
uma arma que a Casa
Branca sabe manejar com
eficácia.»

A Alemanha é a principal
visada, pois é um dos
principais fornecedores de
aço e de alumínio dos EUA,
deixando a China a grande
distância.

Os EUA são os primeiros
parceiros comerciais da
Alemanha. O jornal

financeiro francês Les Échos
(de 12 de Março) é claro:
«Angela Merkel, que irá
iniciar o seu quarto mandato
a 14 de Março, desejaria ter
um arranque mais calmo. Ela
não estava a contar com o
duelo com Donald Trump
que, a 10 de Março, ameaçou
taxar as importações dos
automóveis alemães (…). Se
as taxas sobre o aço e o
alumínio são inquietantes
para a Alemanha, este último
é um cenário catastrófico. De
facto, a indústria do
automóvel é uma razão de
Estado para a primeira
economia europeia, sendo as
exportações neste sector o
seu pulmão.»                     n

A União Europeia sob a pressão de Trump (1)

Publicamos um extrato da
Carta semanal do POSI
(Partido Operário Socialista
Internacionalista, Secção
espanhola da IVª
Internacional), de Março de
2018, mostrando que o
combate pela frente única
dos trabalhadores com as
suas organizações é uma
necessidade em toda a parte,
face aos obstáculos que se
levantam no seu caminho.

As manifestações de 17 de
Março puseram na ordem do
dia uma questão fundamental
para a luta da classe
trabalhadora: a questão da
unidade (que não é separável
dos objectivos de
mobilização, ou seja, a defesa
do Sistema Público de
Pensões de Aposentação, que
exige hoje, entre outras
coisas, a revogação das
reformas laborais). A
finalidade dessas

manifestações, convocadas
pela primeira vez num fim-
de-semana, é reunir, também
pela primeira vez,
pensionistas e trabalhadores
(os pensionistas futuros)
numa luta comum em defesa
das pensões. Mas, na hora de
convocá-las foi gerada uma
importante divisão, referente
ao papel das organizações em
geral e dos sindicatos em
particular. Esta divisão teve
como pretexto as posições
tomadas dos dirigentes da
UGT e das CCOO sobre esta
matéria.

Estes dirigentes assinaram,
com o governo de Zapatero,
em Fevereiro de 2011, um
Acordo Social e Económico
(ASE) – o qual,
nomeadamente, subiu para 67
anos a idade de aposentação
por inteiro. É indubitável que
esta assinatura colocou tanto
os sindicatos maioritários

como o PSOE, perante
muitos trabalhadores e
pensionistas, como
responsáveis por um primeiro
corte nas pensões.

Mas justifica isto a pretensão
de alguns dirigentes das
Plataformas e Coordenação
das Pensões de excluí-los da
mobilização, ou de exigir-
lhes que “rectifiquem a sua
posição”, como requisito
prévio? Se aplicássemos essa
lógica, não poderíamos fazer
greve numa fábrica pelo
contrato colectivo actual, sem
exigir que fossem excluídos
da mobilização aqueles que
assinaram um acordo
desfavorável há 5 anos. E
ainda mais: como podemos
pretender implicar o conjunto
das classes trabalhadoras na
defesa do Sistema público de
pensões sem levar a
preparação da mobilização a
cada fábrica, a cada local de

trabalho? Pode isto ser feito
sem contar com os
sindicatos? 

A isto junta-se, por parte de
alguns sectores das
Plataformas, a ladainha
reaccionária: “Sem partidos,
sem sindicatos, sem
bandeiras”, “As bandeiras
dividem”. A classe operária
não pode defender-se, não
pode actuar como conjunto,
sem organização. Quem nega
o direito das organizações
operárias a intervir com os
seus próprios cartazes,
palavras de ordem e
bandeiras está a negar a
soberania de cada
organização sobre a decisão
de como actuar. E, portanto,
está a negar um princípio
elementar da democracia
operária.                             n

estado espanhol I A luta pela unidade, 
para garantir as pensões de aposentação
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Na primeira parte
deste artigo
explicámos a
pertinência do seu
título (tomado do

homónimo artigo de Trotsky
de 1939). Pensamento vivo,
sim, porque as formulações
teóricas elaboradas por Marx,
em estreita colaboração quase
sempre com o seu camarada
Engels, não só continuam a
ser válidas enquanto subsistir
o capitalismo, mas são
completamente
imprescindíveis para a
compreensão dos problemas
actuais. E, por conseguinte,
para organizar a intervenção
da classe trabalhadora perante
eles. Nesta segunda parte
argumentamos esta plena
actualidade.

A amplitude e profundidade
da análise marxista são tais
que é de todo impossível
sintetizá-la em poucas linhas.
De modo que vamos
concentrar-nos somente em
dois eixos: o político e o
económico, indissoluvelmente
ligados com todo o
pensamento marxista e a
intervenção política dos
marxistas. O primeiro eixo é a
defesa da necessidade de uma
intervenção independente da
classe trabalhadora –
organizada politicamente
como movimento operário –
já formulada no Manifesto do
Partido Comunista de 1848.
E o segundo, ligado ao
anterior pela necessidade de
uma fundamentação científica
para essa intervenção,
constitui a demonstração do
carácter não só contraditório
do capitalismo, mas
crescentemente contraditório.
De facto, ele exige não só um
aumento cada vez maior do
grau de exploração dos
trabalhadores, como em geral
uma destruição cada vez mais
sistemática de forças
produtivas (não é só a

desvalorização da força de
trabalho, são também as
crises, as guerras, etc.). Tudo
isto demonstra os seus
intransponíveis limites
históricos e o seu carácter
anacrónico.

Contudo, para poder
estabelecer um método de
análise da reprodução das
sociedades ao longo do
tempo – e nomeadamente das
“sociedades em que domina
o modo de produção
capitalista” – Marx primeiro
teve que “ajustar contas”
com as concepções
filosóficas existentes,
definindo por contraposição a
elas uma concepção
materialista do mundo e uma
forma dialética de pensar.
Sobre esta base, formulou três
categorias teóricas de carácter
social: forças produtivas,
relações de produção e
superestrutura. Graças a elas
compreendemos que só
mediante a implementação
das relações de produção
capitalistas se tornou possível
um enorme desenvolvimento
das forças produtivas
(industrialização,
urbanização, transportes, a
própria classe operária), que
nem é nem poderia ter sido
idílico (exploração, pilhagem
colonial). E também que,

chegado a certo ponto do seu
desenvolvimento – estádio
imperialista – cada vez
haveria mais tensões sobre
essas forças produtivas, até
chegar à destruição actual que
mencionámos acima. Graças
a estas categorias teóricas
podemos perceber que é
impossível uma democracia
plena no sistema capitalista.
Basta ter em conta que não é
o conjunto da sociedade que
decide quem trabalha ou não,
mas sim uma pequena parte
dela: os proprietários dos
grandes meios de produção. É
ainda graças a elas que
podemos entender a
existência de entidades
distintas e antagónicas, cujo
conflito determina a
reprodução social: as classes
sociais.

Marx concretizou
historicamente esta
abordagem em O Capital,
obra genial que constitui o
culminar da melhor tradição
da história do pensamento
económico, com a qual nos
fornece um método completo
para a compreensão da
situação actual. Desvendando
que existe lucro – força-
motriz do capitalismo –
porque existe trabalho não
pago ou mais-valia, revela o
conflito irresolúvel

protagonista da sociedade
capitalista: a exploração que
leva ao confronto inevitável
entre a classe trabalhadora
explorada e a classe capitalista
exploradora. Formula assim –
não de maneira moral mas sim
científica – a exploração,
enquanto base material da
sociedade não só capitalista,
mas de qualquer sociedade em
que domine o capitalismo,
como é o caso da economia
mundial actual (considerando
subordinadas, portanto, outras
divisões sociais, como as que
diferenciam em função de
nações, género, etc.).
O corolário disto é a
necessidade da classe
trabalhadora ter uma
organização política
independente – o partido
operário independente, pela
construção do qual Marx se
bateu até ao final da sua vida,
tanto na Alemanha e noutros
países, como na Internacional.
Porque Marx era antes de
tudo, e sobretudo, um
militante operário – um
militante comunista e, por
conseguinte revolucionário –
cuja tarefa teórica tinha uma
única intenção: fornecer um
fundamento científico para a
intervenção política. É por
isso que a única comemoração
possível de fazer no
bicentenário do seu
nascimento – que teve lugar a
5 de Maio de 1883, em Trier –
é a baseada no seu
compromisso inabalável com
a emancipação da classe
trabalhadora, que só pode ser
obra dela própria.                  n

Por Xabier Arrizabalo
Montoro, membro do 

Comité de redacção de
Información Obrera 

(tribuna livre da
luta de classes no 
Estado espanhol)
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12 actualidade internacional 
Eleições em Itália: Um sismo na União Europeia

As eleições de 4 de
Março constituíram
«um sismo político»,
segundo o jornal
italiano Il Corriere

della Sera, enquanto o
quotidiano francês Le Monde
as caracteriza como «Um
cataclismo eleitoral».

quais foram os
resultados da
votação?

Eles exprimiram,
antes de tudo, uma
rejeição massiva dos
partidos (ou dos
herdeiros dos
partidos) que, desde
há dezenas de anos,
têm governado o país
à conta dos interesses
dos patrões, dos
banqueiros e dos
especuladores, esmagando –
ano após ano – os direitos e as
conquistas dos assalariados. O
Partido Democrata (PD),
maioritário no actual
Governo(1), no poder desde
2013, recolheu menos de 19%
dos votos (contra 41% nas
eleições europeias de 2014), e
a Forza Italia – o partido de
Berlusconi (2), que esteve
várias vezes no poder entre
1994 e 2011 – só obteve 15%. 

Foi uma tempestade que
atingiu toda a União Europeia,
já enredada numa crise
profunda, pois a Itália é a
terceira economia da Zona
Euro.

Foi o Movimento Cinco
Estrelas (M5S) que conseguiu
mais votos (32%). Esta
organização política «nem de
direita, nem de esquerda»
capitalizou – com o seu slogan
«varrer a velha casta de
políticos» – a profunda
rejeição dos partidos
instalados desde há decénios,
em particular o PD,
considerado como um «ninho
de corruptos». O M5S –

denunciando, de maneira
demagógica, as políticas de
austeridade da União Europeia
e o euro, apoiando-se no
isolamento internacional da
Itália em relação aos 600 mil
migrantes que desembarcaram
na península nestes últimos

anos, comprometendo-se em
rever a lei Fornero que
aumentou para 67 anos a idade
para aposentação ou o Jobs
Act de Renzi (modificação
profunda do Código do
Trabalho) – ganhou os votos
do eleitorado desiludido com
o PD, dos jovens da chamada
«geração-desemprego» e dos
abstencionistas, levando a
uma participação de 73% dos
eleitores (superior à anunciada
pelas sondagens, mas ainda
assim inferior em 2% à das
eleições de 2013). 

Este voto no M5S tem um
conteúdo político. «Votei por
exclusão de partes» explicou
uma professora – precária,
como muitas outras dezenas
de milhares – pois «Renzi,
com o seu Jobs Act,
decepcionou-me; quanto a
Berlusconi, é completamente
impensável». Ou o que
afirmou outro eleitor: «O que
se pode esperar da política?
Olhem para o desemprego nos
jovens: 32% e nunca mais
desce!». 

Não é pois de estranhar que o
M5S tenha obtido mais de
50% dos votos na Campânia

ou 48% na Sicília,
regiões do Sul da
Itália onde o

desemprego é uma chaga
endémica, e onde a taxa de
desemprego nos jovens com
menos de 25 anos ultrapassa
em muito a taxa nacional.
Regiões afundadas na pobreza
pelos sucessivos governos e
cheias de mão-de-obra sem
direitos, e onde os serviços
públicos (e em particular os
hospitais) têm visto baixar
drasticamente o apoio do
Estado. Uma política
implementada durante dezenas
de anos, com o governo do PD
de Renzi a agir na
continuidade do de Berlusconi
(que foi o outro grande
derrotado a 4 de Março).
Berlusconi que, antes das
eleições, se tinha encontrado
com Juncker para lhe garantir
que, com ele, a Itália manteria
os seus compromissos
europeus, apresentando-se
como o baluarte contra os
populismos e os partidos anti-
europeus.

Após estas eleições, nenhum
partido sozinho tem
possibilidade de formar
Governo (pois é preciso juntar
cerca de 40% dos votos para
conseguir uma maioria no
Parlamento).

Uma situação de incerteza
política que só alimenta a
grande inquietação das
instituições da UE. Tal como o
exprimiu Juncker, na véspera
dessas eleições, ao falar do
«pior cenário» para a Itália, o
«de não ter um Governo
operacional», e alertando para
uma possível «reacção forte
dos mercados».

É por isso que «os
vencedores» se apressaram a
acalmar os «mercados» e a
UE. Di Maio, líder do M5S,
afirmou: «Sentimos a
responsabilidade de dar um
Governo ao país. Dizemo-lo,
em primeiro lugar, aos
investidores».

E Salvini, líder da Liga,
dirigindo-se aos meios de
negócios disse: «Eles não têm
nada a temer» e à UE:
«Estamos na Europa, e
queremos uma Europa que
faça poucas coisas mas bem». 

O que é certo é que –
quaisquer que sejam as
combinações e as negociatas
entre as diferentes forças
políticas – um eventual
Governo a constituir após
estas eleições terá uma grande
fragilidade e instabilidade,
face à tarefa de prosseguir
políticas rejeitadas pela
imensa maioria da população,
que ele será obrigado a
afrontar. n

(1) A 4 de Dezembro de 2016, o povo
italiano infligiu uma derrota
humilhante (com 60% de nãos) ao
governo de Renzi. Este apelava a uma
reforma de fundo da Constituição de
1945, nascida após a derrota do
fascismo. Nessa altura, Renzi tinha
recebido o apoio expresso de Juncker
(Presidente da Comissão Europeia),
de Merkel e de Obama.

(2) Ultrapassado pelo seu aliado da
coligação de direita, a Liga (ex-Liga
do Norte), que obteve 17% dos votos.

Renzi (1º ministro) e
Berlusconi, os
defensores da UE que
sofreram pesadas
derrotas. 


