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2 o acontecimento

Descentralizar ou desmantelar 
as funções sociais do Estado?

N
a realidade, a política de
transferência de competências do
Governo central para as autarquias
começa em 1999, no governo de
António Guterres, abrindo o

caminho ao emagrecimento financeiro por
parte do Poder central.

Vejamos como se tem vindo a desenrolar
esta transferência em matéria de Educação.

Entre muitas outras competências nesta
área (como transportes escolares,
construção e obras nas escolas, definição do
apoio social ou prolongamento de horário
na Educação pré-escolar), vou apenas
exemplificar o que significaram duas delas:
gerir o pessoal não docente e assegurar a
gestão dos refeitórios dos estabelecimentos
de Educação pré-escolar e do Ensino
básico.

Relativamente à gestão do pessoal não
docente, como não existia autorização de
contratação para os quadros das escolas ou
da autarquia, as câmaras municipais viram-
se obrigadas a recorrer a sucessivos
contratos temporários, contribuindo para a
precariedade laboral, com as inevitáveis
consequências negativas ao nível da
formação, da motivação e da dedicação.

Convém não esquecer a enorme
responsabilidade que implica lidar com

crianças e que o recrutamento deste pessoal
não docente passou a ser, subitamente, feito
pelo Poder local, sem a aquisição prévia de
competências nesta área.

Quanto à gestão dos refeitórios, isso
implicou fechar as cantinas das escolas,
despedir o respectivo pessoal e utilizar a
subcontratação a empresas de restauração
para fornecimento das refeições, através de
concursos públicos anuais. Acresce que o
preço por refeição chegou a ser inferior a 1
euro, mercê da obrigatoriedade de redução
remuneratória imposta pelo Governo.

É difícil imaginar o nível de economia de
escala necessário para que uma empresa de
restauração possa fornecer um almoço a
este preço e ainda tenha lucro. Penso que o
preço actual rondará 1 euro e meio.

Em algumas autarquias, como tinha que se
poupar na contratação de pessoal não
docente e era necessária a presença de
funcionários para servirem e
acompanharem as crianças no horário de
almoço, acrescentou-se ao contrato de
fornecimento de refeições o fornecimento
desse serviço.

Fácil é de imaginar que o critério adoptado
pelas empresas de restauração para a
contratação desse pessoal seja o recibo
verde e a preços verdadeiramente

miseráveis, que chegam aos 2 euros à hora.

Pergunto-me se os pais ou encarregados de
educação se sentiriam tranquilos se
soubessem que quem tem a
responsabilidade de zelar pelo
acompanhamento dos seus filhos, no
horário escolar, entrega essa tarefa a
empresas privadas, sem exercer o mínimo
controlo sobre o recrutamento e
desempenho dessas pessoas.

E também me interrogo como se pode
aceitar transferir competências de âmbito
nacional – que exigem conhecimentos,
experiência e capacidades de execução
muito específicos além de elevada
responsabilidade – para as autarquias, sem
que as mesmas estejam habilitadas para as
desempenharem, nem possuam os recursos
necessários.

Na minha opinião, mais “descentralização”
não passa de um artifício perverso de
redução de despesas do Estado, de mais
precariedade e de continuar a abrir a porta à
privatização de serviços públicos.             n

Maria João Gomes
Deputada municipal pelo 

Grupo +Concelho

S
eguindo a lógica
capitalista, o Estado
português não pode
assegurar, de forma
cabal, as funções

sociais a que está obrigado
constitucionalmente, como a
Justiça, a Educação, ou a
Saúde.

Só a mobilização e a
resistência dos trabalhadores e
das populações vai impedindo
que seja mais rápido o
processo de desmantelamento
e/ou a privatização dessas
funções sociais, obrigando
muitas vezes os governos a
ter de retroceder para
retomarem de novo as
mesmas políticas. Será assim,

até um dia em que os
processos de luta
transformem a quantidade em
qualidade, abrindo uma saída
política que reate com a
Revolução de Abril. 

Os trabalhadores da
Administração Pública que
asseguram estas funções
sentem bem, na pele, a
situação. Veja-se, por
exemplo, a greve dos
trabalhadores não docentes,
ou a luta dos professores, ou
as lutas do pessoal do sector
da Saúde. 

É neste contexto de redução
das receitas para os serviços
públicos, de redução dos
postos de trabalho, de

externalização de serviços, de
degradação de equipamentos,
que o Governo actual fez um
salto qualitativo, no processo
de desresponsabilização pelas
mesmas, entregando ao Poder
Local competências que têm
que ser asseguradas de forma
universal, como a Escola
Pública e a Saúde. 

Não é esta a estratégia para
aliviar a pressão das
mobilizações gerais,
fragmentando-as município a
município, entregando a cada
um a responsabilidade de
assegurar competências sem
os meios técnicos e
financeiros que as mesmas
exigem?

Não é esta política também o
processo de destruição do
Poder Local? 

Não será por acaso que a
passagem de mais
competências em matéria de
Serviço Nacional de Saúde e
da Escola Pública tem a
oposição de muitos autarcas,
incluindo os eleitos pelo PS.

Apesar de tudo isto, o
Governo acaba de fazer um
acordo com a Direcção do
PSD para avançar nesta
“descentralização”.

O artigo que aqui se publica é
um exemplo paradigmático
do que significa a
“descentralização”. 

“Descentralização” para quê?
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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.

A
bertas as portas da Liberdade,
através do golpe militar dos
capitães, a maioria do povo
trabalhador, de Norte a Sul do país,
saindo à rua procurou tomar o

futuro colectivo nas suas mãos.

No meio de obstáculos, de erros, de enganos e
ilusões construiu-se a democracia nas
empresas, nas escolas, nos bairros –
materializada em sindicatos, comissões de
trabalhadores e de moradores,... E, com base
nesta vaga revolucionária, foi possível a
nacionalização dos
sectores estratégicos da
economia, da Banca às
Telecomunicações, a
Escola Pública, o
Serviço Nacional de
Saúde, o Poder Local.

Em décadas de
resistência e de muitas
lutas – mas sobretudo
de políticas de divisão,
de atropelo e de
desrespeito pela
vontade popular –
impôs-se ao país a
precariedade, a
subserviência perante
aqueles que apostam
em preservar o sistema
capitalista, nem que
seja acorrentando os
povos a dívidas que
nunca contraíram ou à
guerra. Um país onde
milhões de
trabalhadores sabem
que expressar a sua
posição perante ordens
ilegítimas e até ilegais,
ou organizar-se num
sindicato, é o passaporte para ser posto na rua. 

E agora, depois da resistência e da
mobilização popular ter afastado o governo de
Passos Coelho, e de ter sido formado um
governo do PS assente em alguns acordos com
o PCP e o BE, mas que jamais deixou de
cumprir as políticas necessárias ao capital
financeiro, com prejuízo das funções sociais
do Estado, o que será necessário fazer, o que
poderemos fazer?

As opiniões quanto aos balanços da
experiência vivida serão certamente

diferentes. Mas milhões de cidadãos, entre os
quais os trabalhadores e os militantes, estamos
unidos numa profunda aspiração: fazer de
Portugal um país onde todos possamos viver
com dignidade e em paz, em cooperação
fraterna com os outros povos, o que implica o
respeito pela soberania e identidade de cada
um.

Esta aspiração que nos une a todos está
implícita nos combates para preservar as
conquistas de Abril, como o Serviço Nacional
de Saúde e a Escola Pública, ou para retomar

o que estamos a perder,
como o trabalho com
direitos.

Combates assumidos
pelas populações em
defesa dos seus
Centros de Saúde e dos
Hospitais públicos,
pelos médicos e
profissionais de
enfermagem em defesa
dos seus direitos,
garante de um
verdadeiro Serviço
Nacional de Saúde,
pelos professores em
defesa da Escola
pública, pelos
trabalhadores da
Ryanair, contra a
precariedade, entre
muitos outros.  

Pela nossa parte somos
daqueles que
consideram importante
ajudar a mobilização
unida dos trabalhadores
com os seus sindicatos,
a fim de conseguir
impor a revogação das

leis da caducidade dos contratos colectivos e
dos despedimentos colectivos, para retomar o
poder da livre negociação colectiva, bem
como para pôr termo ao medo de ser
despedido, nem que seja com o pretexto de
uma qualquer reestruturação.

Participando nestes combates, aprendendo uns
com os outros, havemos de ser capazes de tirar
as lições da experiência e de construir uma
Direcção política capaz de ajudar os
trabalhadores a concretizar este caminho.    n

Carmelinda Pereira
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“
Falar de Abril”, foi um
importante debate
organizado pela
Associação Concelhia das
Associações da Marinha

Grande (ACAMG), que
decorreu no auditório do
edifício da Resinagem, sobre o
tema “O impacto do
Associativismo na sociedade”.

Realizado no quadro das
comemorações do 25 de Abril,
marco histórico na conquista da
liberdade e de tudo o que ela
pressupõe, integraram o painel
de convidados: Sérgio Pratas
(vice-presidente da
Confederação Portuguesa das
Colectividades de Cultura,
Recreio e Desporto); Francisco
Duarte (presidente da Junta de
Freguesia da Marinha Grande,
pela CDU, durante vários
mandatos); e Aires Rodrigues
(deputado à Assembleia
Constituinte, hoje dirigente do
POUS, e membro da
Assembleia de freguesia da
Marinha Grande, pelo Grupo
de cidadãos independentes
+Concelho).

Com o seu conhecimento e
experiência incentivaram
pertinentes intervenções de
alguns presentes,
transformando-o num
interessante e participado
debate.

Tendo tido acesso à intervenção
de Aires Rodrigues, permitimo-
nos transcrever alguns excertos.

Começou por sublinhar “a
importância do Movimento
Associativo antes do 25 de
Abril, num regime de ditadura,
onde não existia a liberdade de
opinião, onde era proibida a
liberdade de associação
política e sindical, onde
vigorava a censura nas ideias
escritas e faladas.

As associações de cultura e
recreio desse período, muitas
delas criadas, nos anos 20 e 30
do século vinte, como forma de
retirar às tabernas, a
população operária das
cinturas industriais (…) e
certas concentrações de
indústria (…) constituíram,
durante o antigo regime,
verdadeiros cadinhos, onde de
forma adaptada se praticava o
direito de associação, de
reunião, o exercício da leitura
através de uma pequena
biblioteca, algumas vezes alvo
da sanha persecutória da
polícia política. (Exemplo, a
biblioteca da Sede da
Colectividade de Picassinos,
cujos livros foram confiscados
pela PIDE e reavidos mais
tarde, por mediação do padre
Higino, amigo de Salazar.)

Também as Associações de
Estudantes desempenharam, a
partir do início dos anos 60,
com a crise estudantil, um
papel muito importante, no
clima de agitação, que serviu
de base ao desencadear do 25
de Abril.”

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 

Afirmando em seguida, que em
sua opinião, “aquilo que
contribuiu para imprimir à
Constituição Portuguesa os
contornos sociais
extremamente avançados que
ainda hoje se mantêm – em
matéria de direitos, liberdades
e garantias dos cidadãos,
apesar das sucessivas revisões
de que foi alvo – deveu-se à
vaga popular de fundo, aberta
com a revolta dos militares de
Abril. Uma vaga que percorreu
o país, de Norte a Sul,
desmantelando as instituições
do antigo regime.

Foi a profundidade desta vaga,
com o envolvimento da
população, dos mais jovens aos
mais velhos e nas diferentes
áreas (da agricultura à
indústria e às pescas, passando
pelo Poder local, pelo Ensino e
pela Saúde, pela Habitação),
criando formas de organização
autónomas e democráticas,
como as Comissões de
Trabalhadores e de Moradores,
que serviu de pano de fundo
para inscrever, no texto
constitucional, direitos sociais,
liberdades e garantias
correspondendo às aspirações
desta mesma população.”

Referiu, ainda, “o papel que as
associações e colectividades de
cultura e recreio
desempenharam, e devem
continuar a desempenhar, neste
processo. Esta vaga de fundo
de que acabei de falar, encheu-
as de uma vida nova, libertas
dos entraves impostos pela
ditadura. As sementes da
democracia podiam agora

desenvolver-se livremente. (…)
O princípio democrático do
exercício do direito de reunião,
nas colectividades de cultura e
recreio, foi respeitado,
deixando impressa uma marca
de democracia na vida social e
política das regiões onde são
predominantes.”

Para concluir, declarou que a
sua experiência de mais de
trinta anos de dirigente
associativo lhe permite afirmar
que a Marinha Grande possui,
hoje, um património
associativo de inestimável
valor para a vida do concelho,
quer em número de associações
culturais e desportivas, quer na
diversidade de áreas que
abrangem, podendo e devendo
estar na linha da frente desta
batalha pela democratização da
cultura.

“Sendo assim, tendo em conta
o património associativo do
nosso concelho e o papel
atribuído ao Estado na
promoção e democratização da
cultura, não significa então que
o desenvolvimento deste
património – de uma forma
harmoniosa, em prol da
população do concelho – deve
implicar, por parte da
autarquia, assumir-se como um
parceiro do movimento
associativo no seu conjunto?”

“Seguramente que o debate
poderá e deverá trazer
contributos a esta pergunta”,
concluiu.                                  n

Correspondente do MS na
Marinha Grande
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A
população utente da
Extensão de Saúde da
Vieira de Leiria, na
segunda-feira 16 de
Abril, decidiu

manifestar o seu protesto, junto
do ministro da Saúde e do
Primeiro-ministro, aquando da
inauguração do Centro de Saúde
de Carvide, contíguo à
localidade da Vieira, na
sequência de outros protestos
realizados ultimamente,
exigindo médicos e o normal
funcionamento dessa Extensão,
de acordo com as promessas
que lhe têm sido feitas e
sucessivamente adiadas.

Esta mobilização foi decisiva
para obrigar o ministro da
Saúde a deslocar-se ao posto
médico da Vieira de Leiria,
visita não programada, onde
no local “dezenas de utentes
presentes, deram conta, de
viva-voz, da falta de médicos,
em que são encaminhados
para o SAP da Marinha
Grande (a 14 Km) e aí são
informados de que «O médico
hoje não está», regressando à
Vieira (mais 14Km) sem

perspectiva de quando serão
consultados”, conforme é
referido na Informação da
Comissão de Utentes
fornecida à população.
Nesta Informação é ainda
mencionado que “o senhor
ministro da Saúde reuniu, de
imediato, com um
representante da Comissão de
Utentes, representantes
Administração Regional de
Saúde do Centro, do
Agrupamento de Centros de
Saúde do Pinhal Litoral, do
Presidente da Junta de
Freguesia e do Presidente da
Câmara Municipal. Foram
colocadas ao sr. ministro as
carências existentes, as quais

já haviam sido elencadas nas
diversas Resoluções e
enviadas para o Ministério da
Saúde pela Comissão de
Utentes.”

Nesta reunião foi assumido o
compromisso da entrada ao
serviço, a 2 de Maio, de dois
médicos para o Centro de
Saúde da Marinha Grande e
de um para a extensão da
Vieira de Leiria. Ficou ainda
agendada uma reunião, para
meados de Maio, entre os
responsáveis regionais do
Ministério da Saúde, os
autarcas do Concelho e a
Comissão de Utentes.

Acompanhando de forma

activa, desde há vários anos, a
batalha em defesa da Saúde
Pública na Marinha Grande,
partilho a opinião da
Comissão de Utentes referida
na mesma Informação “que
considera que esta iniciativa,
assumida pelos utentes da
Vieira, é a expressão de que
os utentes não abdicarão do
direito ao Serviço Nacional
de Saúde no concelho da
Marinha Grande (…)”.

Da mesma forma, considero
que ela deve ser entendida
como um ponto de apoio para
unir a resistência das
populações a que assistimos
por todo o país, nos Centros
de Saúde e nas Urgências dos
Hospitais públicos, com a
mobilização do pessoal de
enfermagem – e agora
também do pessoal médico,
anunciada para os inícios de
Maio – em defesa dos seus
direitos, garantia para o bom
funcionamento de um
verdadeiro Serviço Nacional
de Saúde. n

Aires Rodrigues

Mobilização obriga ministro a ouvir reivindicações

A
s reuniões do Círculo de Discussão
continuam a realizar-se com
regularidade semanal, nas quais os
participantes são convidados a
debater temas actuais, quer

nacionais quer internacionais, de
preocupação política global. Destacam-se os
recentes temas abordados.

Dois textos sobre a importância de se dar
continuidade à Conferência contra a
guerra e a exploração, que teve lugar na
Argélia, em Dezembro passado. Tratou-
se de uma síntese com as decisões da
reunião da Coordenação do Acordo
Internacional dos Trabalhadores e dos
Povos (AIT) relativas à continuidade
deste trabalho; e, por outro lado, da carta
de dois sindicalistas (de França e da
Alemanha), propondo uma reunião para
dar corpo ao Comité Internacional de
Ligação e Intercâmbio (CILI) e à reunião
da delegação de militantes da Europa, na
véspera da mesma, 8 e 9 de Junho,
respectivamente.

A proposta de um Apelo para uma
Reunião-Debate, a realizar na Marinha
Grande, sobre a legislação laboral
penalizadora do trabalho. Foi discutida a
importância de ter algumas
iniciativas, por parte de militantes
políticos e sindicais de diferentes
tendências, que possam ser um ponto de
apoio para uma mobilização unida da
classe trabalhadora.

A abordagem do tema – de extrema
importância para o Concelho da Marinha
Grande – que são as reivindicações e a
mobilização da população de Vieira de
Leiria, acompanhada pela Comissão de
Utentes em defesa do SAP 24H, que
exigiram e conseguiram, da parte do
Ministro da Saúde, a sua visita à
Extensão de Saúde e o compromisso do
seu empenhamento para a resolução dos
problemas. O Círculo de Discussão
solidarizou-se com a população nesta
luta pelo direito a ter um bem essencial,
a SAÚDE.

O conhecimento do comunicado do
Diálogo e Acção Petista, do Partido dos
Trabalhadores (PT) do Brasil, apelando à
mobilização, em defesa de Lula e da sua
candidatura, assim como à defesa de uma
Constituinte soberana. Após a entrega do
Lula às autoridades, foi mais um
contributo para a discussão sobre a
situação no Brasil o comunicado
divulgado pelo Sindicato dos Professores
do ABC, do Brasil, contra a sua prisão.

A partir da situação na Catalunha, foi
discutida a questão das nacionalidades
no movimento operário, tendo sido
mesmo editada uma pequena brochura
com a posição de Karl Marx sobre a
Irlanda.

Entretanto, é com satisfação que vemos,
face ao interesse dos temas em
discussão, estas reuniões contarem já
com novas presenças. n

Edite Carvalho

Círculo de Discussão MS na Marinha Grande alarga-se
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A luta dos professores e educadores

Um caso exemplar

E
m Novembro de 2017,
em vésperas da
aprovação do
Orçamento do Estado,
os professores – apesar

de estarem exaustos e cépticos
em relação aos resultados da
sua luta – voltaram a
mobilizar-se em massa, a nível
nacional. Abdicando de mais
um dia do seu salário,
fecharam centenas de escolas e
concentraram-se diante da
Assembleia da República
(AR). Realizaram a unidade
com todas organizações
sindicais do sector, e
conquistaram o apoio explícito
das duas Centrais sindicais.

A proposta do Governo de
Orçamento do Estado para o
ano de 2018 continuava a não
compensar os cortes nos
serviços públicos, embora
contemplasse o
descongelamento muito
faseado e parcial das carreiras
dos seus profissionais.

A Direcção da CGTP mostrou,
com dados numéricos
detalhados, que esta proposta de
Orçamento não respondia às
necessidades prementes para a
resolução dos problemas do país,
nomeadamente as funções
sociais do Estado, sacrificando-
as às exigências do capital
financeiro, de diferentes formas.

Só a mobilização geral dos
trabalhadores com as suas
organizações poderia ter
imposto a elaboração de um
outro Orçamento do Estado. E,
os professores e educadores
mostraram-no. De facto, bastou
a sua unidade diante da AR
para o Governo – que até então
se recusava a receber os
dirigentes sindicais deste sector
– afirmar que o tempo de
serviço docente seria
inteiramente contabilizado, de
acordo com as normas contidas
no Estatuto da Carreira
Docente (ECD), e agendando
de imediato uma reunião com
representantes de todos os
sindicatos docentes para
concretizar a negociação
naquela base.

A mobilização foi
interrompida, com os
professores a regressar ao seu
trabalho, na expectativa de que
a sua luta tinha dado
finalmente frutos. Pelo seu
lado, os dirigentes sindicais
assinaram com o Governo uma
Acta de compromisso na qual
está contido o respeito pelas
normas do ECD, mas o
reposicionamento dos docentes
na carreira profissional ficou
dependente de negociações
posteriores e o correspondente
salário só seria totalmente
atingido no final da próxima
legislatura (2023). Na referida
Acta – que muitos docentes
interpretaram como uma
declaração de dívida – ficaram
também contempladas
negociações envolvendo as
restantes reivindicações dos
docentes, como um regime
especial de aposentação e o
horário de trabalho lectivo.

Tendo em conta a assinatura
desta Acta e uma resolução
aprovada na AR, integrando o
Grupo parlamentar (GP) do PS,
recomendando ao Governo as
progressões dos professores, os
deputados do PCP, do BE e dos
Verdes garantiram, com o GP
do PS, a aprovação do
Orçamento do Estado agora em
vigor.

Houve quadros sindicais que,
nessa altura, disseram: «Não
ganhámos nem perdemos. Se
não fosse assinada aquela
Acta, não havia Orçamento e o
Governo podia cair, o que não
queremos. Não estamos em
condições para essa crise
política, pois não está a haver
uma mobilização geral no país
capaz de gerar um reforço da
esquerda.»

A propósito da situação nessa
altura criada, os docentes
ligados na Comissão de Defesa
da Escola Pública (CDEP)
emitiram um comunicado (a
29/11/2017) onde era afirmado:
“Dirigentes sindicais e
partidos que suportam o
Governo argumentam que. se o
Orçamento do Estado não

fosse aprovado,
o Governo caía
e, portanto, era
preciso ceder.

Cairia? Ou
não? É uma
discussão que
existe no seio
dos
trabalhadores,
dos militantes
sindicais, dos
defensores da
Escola Pública
e das funções
sociais do
Estado, que
não querem, de
modo algum,
voltar atrás, em
termos de ataques sistemáticos
aos seus salários e direitos.

Aquilo que determina e que
une os docentes ligados na
CDEP é a defesa incondicional
de uma Escola Pública de
qualidade, democrática, com
respostas para todas os alunos,
uma Escola assente nos
valores do 25 de Abril, tal
como ainda está consignado
na Constituição da República e
na Lei de Bases do Sistema
Educativo, valores cada vez
mais incompatíveis com as
exigências do capital
financeiro, venham elas
através de banqueiros, de
multinacionais, ou das
instituições defensoras dos
seus interesses (União
Europeia, FMI,…).”

Passaram quatro meses após a
Acta de compromisso ter sido
assinada, do Orçamento
aprovado e o Governo dá o
dito por não dito, rasgando
compromissos assinados.

Volta-se ao princípio:
professores de mãos vazias a
lutar por salários, concursos,
renovação do corpo docente,
horários de trabalho, etc. 

Os professores estão a tirar as
lições da sua própria
experiência. Eles podem
concluir que o Governo
respeita os compromissos
assumidos com os

trabalhadores e as suas
organizações, desde que estes
não interfiram com os
compromissos estabelecidos
com o capital financeiro e as
suas instituições.

Mas, além disso, sabem que
têm capacidade para impor as
suas reivindicações, desde que
unidos com os seus sindicatos,
como aconteceu no passado
mês de Novembro, diante da
AR. E os militantes também
poderão concluir que a
mobilização dos professores,
ligada à de todos os outros
trabalhadores, será a única
maneira de impedir o reforço
dos partidos da direita e de
todas quantos a eles se
submetem.

Aos militantes empenhados em
ajudar o conjunto dos
trabalhadores do Ensino a
defender os seus direitos e a
Escola Pública não resta senão
procurar agir sobre este
terreno.

É sob esta perspectiva que
ajudaremos a organizar a
manifestação convocada por
todas as Direcções sindicais
dos professores, para o dia
19 de Maio. n

Adélia Gomes
Carmelinda Pereira

Luísa Patrício
Paula Santos 
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Por uma greve europeia na Ryanair!

A
luta dos tripulantes de
cabine da companhia
aérea Ryanair tem sido
um caso exemplar para
os trabalhadores e para

os militantes que se batem pela
independência das suas
organizações, no sentido de que
estas se determinem unicamente
pelos interesses daqueles que
representam, procurando todos
os meios democráticos ao seu
alcance para fazer valer as suas
legítimas reivindicações.

Para dar a conhecer esta luta aos
trabalhadores e militantes que,
em Portugal, se envolveram na
preparação da Conferência
Mundial Aberta de Argel, dos
dias 8, 9 e 10 de Dezembro
passado, o MS publica uma
entrevista com Bruno Fialho,
membro da Direcção do
Sindicato Nacional do Pessoal
de Voo da Aviação Civil
(SNPVAC).

MS: Os tripulantes de cabine
da Ryanair, afrontando as
ameaças e chantagens da
Administração, fizeram uma
greve, apoiados no seu
sindicato, e não estão dispostos
a deixar prosseguir a ofensiva
contra eles. 

Bruno Fialho (BF):A Ryanair
pensa que pode operar em
Portugal desrespeitando os
direitos laborais contidos no
Código do Trabalho português. E
nós apenas exigimos que seja
respeitada a legalidade. Não
podemos aceitar que um
trabalhador possa ser alvo de um
despedimento porque adoeceu, ou
ser ameaçado do mesmo processo
se não facturou, nas vendas de
produtos a bordo, de acordo com
as metas da empresa. 

MS: Queres relatar as
questões centrais que vos
determinam nesta luta? Quais
são as vossas reivindicações?

A Administração da Ryanair tem
de cumprir com toda a
legislação obrigatória em
Portugal, ou seja:

• A questão da parentalidade;
• A questão das férias;
• A questão das baixas por

doença;

• Retirar, dos contratos dos
tripulantes de cabine, todas as
cláusulas que são ilegais e
contrárias à Constituição
Portuguesa;

• Retirar os processos
disciplinares a trabalhadores
que estiveram de baixa por
doença;

• Retirar as sanções aplicadas
aos tripulantes de cabine, por
não cumprirem os objectivos
de vendas a bordo. 

Quando pedimos para nos
reunirmos, a Administração
impôs condições para falar com
o Sindicato. Disse-nos que só
negociava com dirigentes do
Sindicato que fossem tripulantes
da Ryanair, não com a Direcção
do Sindicato.

MS: Mas, isso é uma
ingerência da entidade
patronal na autonomia e
independência do Sindicato…

BF: Exactamente. Esta
companhia de aviação viola a lei
portuguesa e os nossos direitos
constitucionais, inclusive neste
aspecto. A Constituição da
República é clara: as negociações
de carácter sindical são da
exclusiva responsabilidade das
direcções sindicais.

Não podemos tolerar que a
Administração se arrogue no
direito de escolher, e indicar ao
Sindicato, quem são os
representantes sindicais com
quem aceita negociar. Quem
manda na nossa casa somos nós. 

Isto é uma afronta à
independência sindical… e o
Sindicato foi para a greve!

MS: Como é que prepararam
a greve?

A greve foi preparada durante
dois meses. No início de Março,
a greve foi votada em
Assembleia-Geral. A adesão foi
um êxito.

MS: Como reagiu a
Administração?

A Administração recorreu a
todos os expedientes, a
chantagens e ilegalidades para
quebrar o impacto da greve:
modificou calendários;
organizou vôos em “reverse”

(ou seja, por exemplo, os vôos
marcados com partida de
Lisboa, fazia-os iniciar no
destino); substituiu os tripulantes
em greve, o que é proibido no
Código laboral português.

Apesar de todas as chantagens e
ilegalidades, os trabalhadores
enfrentaram a Administração e
realizaram a greve.

Esta situação fez-nos conquistar
a solidariedade dos sindicatos
dos outros países europeus onde
esta companhia opera.

Depois da greve, a Direcção do
SNPVAC voltou a solicitar uma
reunião à Administração da
Ryanair, que de novo não
aceitou.

MS: E, agora, perante esta
resposta qual o caminho?

BF: Iremos prosseguir a luta,
certamente com uma nova greve,
mas desta vez não serão apenas
os trabalhadores portugueses.
Vamo-nos reunir com outros
Sindicatos europeus, com o
intuito de fazermos uma greve
europeia, para que estas ameaças
caiam por terra e para que não
possam sabotar a luta dos
tripulantes de um país, fazendo
sair vôos de outros países. 

No próximo dia 24 de Abril, irá
ter lugar em Lisboa um encontro
com os sindicatos dos outros
países europeus onde está operar
a Raynair, para definirmos uma
estratégia concertada. Entre eles
contam-se: FNV (Holanda)  /
Uiltrasporti (Itália) / SITCPLA
(Espanha) / CNE (Bélgica) / UFO
(Alemanha) / SNPNC (França).

MS: Qual é a posição do
Governo sobre esta situação?

BF: O Governo português tem
estado a agir com muita
diplomacia. E, a nível da
Assembleia da República (AR),
no nosso contacto com todos os
grupos parlamentares, todos nos
deram razão. Por iniciativa dos
deputados do BE, foi aprovada a
realização de uma Comissão de
inquérito, na Comissão de
Economia da AR, para a qual
serão convidados os
representantes sindicais, os
representantes da Administração
da Ryanair e os representantes

do Ministério do Trabalho. 

MS: Ouvimos as declarações
de um dos administradores da
empresa em causa, numa
conferência, a atacar o
SNPVAC e ameaçando que
pode sair do país.

BF: As suas palavras podem ser
entendidas assim: «Ou nos
deixam operar espezinhando as
leis do vosso país, ou saímos.»
Está o Governo disposto a
aceitar isto?

Os trabalhadores não aceitam.
Notemos que, no meio destas
afrontas, há ainda um dado que
os portugueses desconhecem: o
essencial dos lucros desta
companhia de aviação não
resulta da venda de bilhetes, mas
depende dos subsídios que
recebe do Governo e das
Autarquias. A Ryanair é
subsidiada pelo Governo
português e pelas Autarquias
(Lisboa, Porto, Faro) e é assim
que pode praticar os preços das
suas viagens que todos
conhecemos. Chegam ao ponto
de pôr a leilão viagens a um
euro, para centenas de milhar de
pessoas serem levadas a
comprar bilhetes. Viagens que
até podem não se realizar. E
depois o que é que acontece?
Essas vendas (para o Algarve,
por exemplo), que noutras
circunstâncias seriam ruinosas,
passam a ser lucrativas, porque o
Governo lhes concede um
subsídio fortíssimo.

MS: Têm recebido o apoio das
organizações sindicais
portuguesas?

BF: Temos tido o apoio da
CGTP, que nos permitiu reunir
com o Ministério do Trabalho. A
nossa luta decidiu enveredar por
uma estratégia de carácter
internacional; um caminho que
se irá colocar aos trabalhadores
de muitos outros sectores.
Queremos ficar no terreno
sindical, não queremos
envolver-nos em lutas
partidárias. Pensamos que só
assim será possível uma acção
unida eficaz. n

Tripulantes de cabine portugueses da Ryanair unidos com o seu Sindicato não desarmam.
Querem fazer respeitar os seus direitos laborais!
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O
Governo apresentou à
Comissão
Permanente de
Concertação Social
(CPCS), organismo

do CES (Conselho
Económico e Social) – órgão
inspirado nas Câmaras
Corporativas de antes do 25
de Abril (e que presume que
os interesses de classes
antagónicas são comuns…) –,
onde têm assento, em suposto
pé de igualdade, o Governo,
os patrões e os trabalhadores,
mas onde a posição
determinante é a do
Patronato, pois sem o seu
acordo nada é feito.

O CES e a CPCS são órgãos
onde as partes “afinam” ou
“concertam” medidas
vantajosas para “todos”. O
seu funcionamento e funções
pretendem sobrepor-se ao
Governo e à Assembleia da
República (AR).

Foi durante a polémica
levantada sobre as atribuições
da CES e da AR que o
Primeiro-ministro António
Costa afirmou, ao jornal
Público, a 7 de Dezembro de
2015:

“Não estamos disponíveis
para nos escudarmos na
concertação social para
adiar ou não tomar as
decisões que devem ser
tomadas.” E, mais à frente,
“a AR é a assembleia
representativa dos cidadãos
portugueses, é um órgão de
soberania, com total e plena
legitimidade democrática (…
); ninguém queira
transformar a concertação
social numa Câmara Alta
com poder de veto sobre as
decisões da AR”.

Esta afirmação foi proferida,
após as eleições de Outubro
de 2015, perante a força do
movimento dos
trabalhadores… Hoje, Costa
acha que a situação está
acalmada… O seu discurso e
a prática já não são os
mesmos.

O diagnóstico e as propostas
do Governo

No documento entregue aos
“parceiros sociais” é feito o
diagnóstico da situação
laboral. Nele, o Governo
afirma:

“A percentagem de
trabalhadores por conta de
outrem, com contratos não
permanentes em Portugal
(cerca de 22%), permanece
elevada. 

(…) A incidência excessiva de
contratos de trabalho a termo
tem consequências muito
negativas, a diferentes níveis:
(…) dois terços dos novos

subsídios de desemprego,
atribuídos em 2017, foram
motivados pela caducidade
de contratos a termo. 

(…) Todos estes factores têm
implicações (…):
comprometem os níveis de
coesão e igualdade do país e
agravam o risco de pobreza
dos trabalhadores; (…)
exercem pressões acrescidas
sobre a sustentabilidade
financeira do sistema de
Segurança Social. 

(…) A existência de relações
laborais precárias fragiliza a
estabilidade e segurança
laborais, as perspectivas de
progressão na carreira e os
rendimentos dos
trabalhadores, em especial
dos mais jovens, (…) e (é)
nefasta para o próprio
mercado de trabalho, para a
sustentabilidade da
Segurança Social e para a

economia.”

O Governo reconhece mais:
“(…) no que toca à
negociação colectiva, numa
economia e mercado de
trabalho (…) a negociação
colectiva desempenha um
papel cada vez mais
importante na criação de
condições de equilíbrio nas
relações laborais, com
promoção dos direitos dos
trabalhadores (…).”

Mas, afinal, qual é a prática e
as “propostas” avançadas?

Em Março, o PS (junto com o
PSD e o CDS) chumbaram as
propostas, do BE e do PCP,

sobre a revisão do Código
Laboral e que incluíam
alterações favoráveis aos
trabalhadores
(independentemente de
ambos os proponentes já
saberem antecipadamente o
resultado da votação).

Todas as modificações que o
Governo se propõe introduzir
na legislação laboral não
tocam no essencial: acabar
com a caducidade da
contratação colectiva.

Ou seja, manter, no essencial,
tudo na mesma, e mesmo
assim ainda é preciso que as
Associações patronais o
aceitem!

O que é preciso fazer

À classe operária e às outras
camadas exploradas da
população, à economia e ao
país, o que interessa é acabar
com a precariedade e a

instabilidade no trabalho.
Para isso, é necessário proibir
a contratação a prazo, acabar
com a caducidade da
contratação colectiva e impor
a sua aplicabilidade a todos
os trabalhadores.

Para acabar com a
precaridade é necessário que
seja aplicado o princípio da
escala móvel do tempo de
trabalho, sem redução de
salário (adaptação do tempo
de trabalho às necessidades,
diminuindo as horas de
trabalho em situações de
menor carga), o que daria um
contributo significativo para a
diminuição do desemprego.

Para acabar com a
insegurança, a instabilidade e
a desregulamentação do
trabalho é necessário reforçar
a contratação colectiva,
revogando-se a legislação que
permite a caducidade dos
contratos e acordos colectivos
e restabelecer o princípio do
tratamento mais favorável ao
trabalhador, consagrado na
Constituição da República
Portuguesa.

Estas são as medidas necessá-
rias e também contribuirão
para a sustentabilidade da
Segurança Social, a defesa e
reforço dos serviços públicos
essenciais (como a Saúde, o
Ensino e os Transportes).

Foi para alterar e reconquistar
os seus direitos que os
trabalhadores e a população
se puseram em movimento e
o estenderam até às eleições
de Outubro de 2015,
derrotando o Governo que
implementava medidas anti-
laborais. No entanto, o
Governo actual,
teimosamente, persiste em
perpetuá-las.

O movimento dos
trabalhadores, com as suas
organizações, pode impor
medidas conformes com os
seus interesses.   n

Carlos Melo e José Lopes

Em unidade com as suas organizações, a força e a mobilização dos trabalhadores podem repor o que lhes foi tirado! 

Mobilização de trabahadores Mota Engil
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Espanha | Dois mundos frente a frente
A 9 de Abril, o rei Felipe VI
presidiu à 67ª promoção dos
juízes na Escola Judicial de
Barcelona. Num discurso de
guerra civil, o rei exaltou o
papel dos juízes contra os
nacionalistas catalãs.

Nesse mesmo dia, dois
sindicalistas da CNT foram
julgados por terem
participado numa greve,
estando ameaçados de terem
que cumprir 2 a 6 anos de
prisão.

A 13 de Abril, o rei recebeu,
com grande pompa, o
príncipe herdeiro da Arábia
Saudita, Salman Al Saud, e
anunciou um acordo
estratégico para a construção
de navios de guerra. Isto
passou-se na véspera do
ataque contra a Síria, no qual
participaram as bases da
NATO em Espanha.

Em contrapartida, a 14 de
Abril, houve manifestações
em todas as cidades do país
comemorativas do aniversário
da República. Em Madrid
(onde se manifestaram mais
de 20 mil pessoas, na sua
maioria jovens), os oradores
mais aplaudidos foram os
defenderam o direito à
autodeterminação da
Catalunha.

É verdade que se trata apenas
de uma vanguarda, mas é um
sinal anunciador do
movimento profundo qui
atravessa todos os povos do
Estado espanhol. A 15 de
Abril, realizaram-se
manifestações em todas as

cidades, ao apelo dos
sindicatos, em defesa do
regime de aposentação. Nesse
mesmo dia, juntaram-se mais
de 300 mil manifestantes em
Barcelona pela libertação dos
prisoneiros políticos catalães.

O significado da
manifestação de Barcelona

Foi esmagadora a ofensiva do
aparelho de Estado e de todos
os órgãos da Comunicação
social a seu soldo
(nomeadamente o alegado
jornal progressista El Pais)
contra a manifestação de
Barcelona de 15 de Abril,
convocada por um conjunto
de organizações nacionalistas
democráticas e a Centrais
sindicais operárias, a UGT e
as CCOO (Comissões
Operárias).

Em primeiro lugar, porque a

palavra de ordem da
manifestação era a palavra
ordem de frente única pela
liberdade dos prisioneiros
catalães – portanto, pela
revogação do Artigo 155 –
questão em que se reconhece
imensa maioria do povo
catalão e cada vez mais
camadas de trabalhadores e
de jovens de toda Espanha.

A presença da UGT e das
CCOO, dos seus secretários-
gerais na Catalunha (Camil
Ros e Javier Pacheco) à
cabeça do cortejo era
insuportável para o aparelho
do Estado – inclusive para a
Direcção actual do PSOE –
empenhada na defesa da
Monarquia – e era, ao mesmo
tempo, um apelo à classe
operária de toda a Espanha
para a defesa da democracia e
dos presos.

Não é uma coincidência que,
no decurso desta
manifestação, tenha sido
largamente apoiada a
exigência da libertação de
Dolors Bassa, militante da
UGT e ex-Conselheira de
Puigdemont (foi Secretária-
Geral da UGT na Região de
Gerona). É evidente que o
“consenso político”, exigido
pela Monarquia e o aparelho
do Estado, contra o direito do
povo catalão a decidir

soberanamente, tem vindo a
fissurar-se. É por esta razão
que o próprio Secretário
nacional do PSOE, Pedro
Sánchez, foi obrigado –
apesar do seu apoio ao Artigo
155 – a pedir que o governo
de Rajoy abra o diálogo
político para resolver a
questão catalã.

Entretanto, o juiz do Supremo
Tribunal, Pablo Llarena,
proibiu que Jordi Sánchez,
deputado pela lista de
Puigdemont, saia da prisão
para poder apresentar-se no
Parlamento catalão a fim de
nele ser investido.
Legalmente isto é possível,
pois ele não foi condenado.
Trata-se, portanto, de uma
arbitrariedade dos juízes e do
aparelho judicial que
prevalece no regime da
Monarquia.

As diversas manifestações
que tiveram lugar nos últimos
dias – em defesa das
aposentações, para
comemorar a República e
pela libertação dos presos
políticos – mostram o laço
que existe entre os direitos
sociais e os direitos
democráticos.                      n

Correspondente em
Barcelona

Assinai e fazei assinar este Apelo pela Libertação
de todos os militantes e eleitos catalães!

Fim da perseguição judicial!
Enviem os vossos apoios para Comité para a

Aliança dos Trabalhadores e dos Povos (CATP): 
conferencia.catp@gmail.com

http://goo.gl/8TYFTg

actualidade internacional

Barcelona, 15 de Abril: mais de 300 mil manifestantes a exigir a libertação dos presos políticos catalães
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Brasileiros em Lisboa em defesa 
da democracia no seu País

C
omo você vê
a evolução
da situação
política no
Brasil?

Involução, você
quer dizer (risos)?
Daqui a poucos
dias vamos
comemorar o
bicentenário de
nascimento do
velho Marx, em
cujo aniversário eu
tive a sorte incrível
de nascer, e só
consigo te
responder citando
aquele aforismo
que achamos no 18
de Brumário,
infelizmente imortal: a
história se repete duas vezes,
a primeira como tragédia, a
segunda como farsa. Marx
teve a sorte de não viver pra
testemunhar a história do
golpismo se repetindo no
Brasil, tanto como tragédia
como quanto farsa,
simultaneamente! E pela
quarta vez na história
republicana: 1889, 1937,
1964-68, 2016-18. Em todas
essas ocasiões, a maioria dos
brasileiros teve seus direitos
básicos de liberdade e de
remuneração arrancados
violentamente, através da
alteração ou inobservância de
leis, e sempre depondo um
Governo legítimo ou
impedindo a alternância de
poder. Fazer o quê? Chegou
nossa vez de lutar contra isso.

Que actividades tem
desenvolvido o Coletivo
Andorinha e como achas
que ele contribui para a
campanha internacional

pela libertação do Lula?

A gente vem organizando e
participando em reuniões e
actos públicos, em Lisboa,
com representantes ou
parceiros de outras
organizações em prol da
democracia, como os partidos
que apoiam o Governo (PS,
PCP e BE). Na semana
passada, com a prisão ilegal
do Lula, teve acto todos os
dia, chegámos a ter quatro
eventos na sexta-feira 13.
Recebemos o Guilherme
Boulos (PSoL), a Manuela
d’Ávila (PC do B) só não
veio porque o padrasto
morreu na antevéspera. E
apoiámos o evento “O Futuro
das Lutas Democráticas - Em
Defesa da Democracia
Brasileira”, hiperlotámos o
Teatro Capitólio aqui em
Lisboa, mais de 500 pessoas,
com ninguém menos que
Pilar del Río, Boaventura de
Sousa Santos, Pablo Iglesias,
Catarina Martins e Tarso

Genro. Estamos denunciando
essa prisão ilegal mundo
afora, já que dentro do Brasil
as instituições são todas
compradas, comprometidas
com os golpistas, que não
aceitam perder no voto e vêm
destruindo o Brasil de cabo a
rabo. O Lula é a jóia da coroa
democrática pra eles, querem
que ele fique no “cofre”. É
indispensável abrir esse
“cofre”, a democracia tem
que voltar a ser exercida no
Brasil. Senão vamos
continuar a ter mártires como
a Marielle, que
homenageámos
postumamente em vários
actos na rua, já atingindo
mais de 500 pessoas também.

Este mês se comemora o
aniversário da Revolução
dos Cravos. Como você vê
que a luta contra o fascismo
em Portugal e a defesa da
democracia no Brasil estão
ligadas?

Portugal é uma das matrizes

da formação
étnico-cultural
brasileira; então,
sempre vão estar
conectados de
alguma forma,
principalmente em
momentos de
ruptura de regime.
Quando da
Revolução em
25/4/74, milhares
de apoiantes do
regime fascista
português (que
durou 48 anos)
escaparam do
julgamento social e
judicial, se
refugiando no
Brasil, que naquele

momento vivia uma ditadura,
mais ao gosto deles. Quatro
décadas depois, brasileiros de
todas as ideologias,
prejudicados financeiramente
pelo golpe que parte deles
apoiou, vêm cada vez mais
buscar refúgio em Portugal,
porém usufruindo dos direitos
sociais permitidos por uma
conjuntura de esquerda. Cabe
a nós, assim, apoiar os
direitos sociais tanto em
Portugal quanto no Brasil. Por
um lado, estamos
denunciando o
desmantelamento total do
Estado brasileiro, utilizando o
modelo democrático
português como contraponto;
por outro lado, defendemos
esse modelo democrático e
precisamos protegê-lo dos
neofascistas, conscientes ou
não, que vêm misturados a
essa leva de imigrantes
brasileiros. É uma co-
responsabilidade histórica que
temos, a meu ver. n

A prisão de Lula da Silva provocou reacções imediatas de organizações de traba lhadores em várias partes do mundo. De Madrid a
Buenos Aires, de Paris à Cidade do México, partidos de es querda e sindicatos apelaram a actos diante de embaixadas brasileiras
ou em praças públicas. O Militante Socialista conversou com Luiz Benevides, publicitário brasileiro que está em Lisboa a
frequentar um mestrado em Gestão Cultural e é militante do Coletivo Andorinha.
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Liberdade para Lula da Silva!
A 11 de Abril, o POUS tomou a seguinte posição

Aos olhos de todo o mundo, as cadeias de televisão não puderam
dar outra imagem sobre os acontecimentos no Brasil senão a de
Lula da Silva, de novo pronto a dirigir o Brasil, de cabeça
erguida, para entrar no carro da polícia que o levou para a prisão,
passando pelo meio de uma multidão de onde saía o clamor:
“Lula é o nosso presidente, é o presidente do povo, não podem
prender o povo!”

A esta imagem junta-se a da união de todas as forças sociais e
políticas representantes do combate pelo direito a uma vida digna
para todos, pela liberdade, pela democracia, pela soberania do
povo. A imagem dos trabalhadores sem terra ou sem tecto, dos
jovens trabalhadores sem emprego e dos estudantes, dos
operários que lutam pela Segurança Social e os seus salários, dos
artistas e dos intelectuais,…

Ela mostra-nos o combate alicerçado na luta organizada dos
trabalhadores, a partir das suas organizações sindicais, bem
demonstrado pelo sindicato de Lula da Silva – o Sindicato dos

Metalúrgicos – e da CUT, à qual estão ligados
os militantes do Partido dos Trabalhadores
(PT).

Eles não estão sozinhos. Têm hoje com eles
milhões e milhões de homens, de mulheres e de jovens, dispostos
a agir em muitos países de todo o mundo, por objectivos que são
comuns.

Honrando a luta de todos aqueles que levou a que no nosso país
não possa haver hoje prisioneiros políticos, honrando a
Revolução de Abril, o POUS combate em conjunto com todos
quantos se organizam para manifestar a sua solidariedade com a
luta do povo brasileiro, para voltar a colocar Lula da Silva no
lugar que legitimamente lhe pertence – o de candidato do povo
brasileiro à Presidência da República.

Pela libertação de Lula da Silva!

Por uma Assembleia Constituinte no Brasil, pela soberania
do povo brasileiro!

“A brutal decisão do juiz Moro, do
Supremo Tribunal Federal de Curitiba
(Paraná), no Brasil, de ordenar a prisão
antecipada do ex-Presidente e candidato
às próximas eleições do mês de Outubro,
Luiz Inácio Lula da Silva, provocou a
indignação geral dos trabalhadores e de
todas as camadas populares no Brasil e à
escala internacional.

Esta decisão, que representa uma verdadeira
negação de direitos, procura impedir – por
todos os meios – que Lula possa ser candidato
às próximas eleições e possa convocar uma
Assembleia Constituinte que reverta as
contra-reformas do governo golpista de Temer
e que responda às reivindicações da maioria
operária e camponesa do país, defendendo a
soberania nacional face às multinacionais e
face ao imperialismo.

O AIT, que desenvolveu e continua a
desenvolver uma campanha para que
Lula tenha direito a ser candidato, faz um
apelo a todas as organizações e
militantes aderentes ao AIT a
multiplicarem as actividades para que
Lula seja libertado e para que possa
apresentar-se como candidato. 

Já tiveram lugar, em todas as capitais da
América Latina, manifestações,
concentrações e delegações às
embaixadas do Brasil, e estão anunciadas
jornadas de luta, a nível internacional,
com estas mesmas palavras de ordem.
Na Europa – em Lisboa, em Madrid, em
Paris, em Berlim, etc. – também foram
realizadas delegações e concentrações.
No continente africano, houve tomadas
de posição difundidas em diversos países
(Camarões, Guiné francesa, Níger, etc.).

O AIT é parte integrante deste
movimento que se desenvolve a nível
mundial – e, evidentemente, no próprio
Brasil – para exigir a libertação de Lula,
contra a actuação do Governo golpista e
pela soberania e a democracia para o
povo brasileiro.                                    n

AIT exige libertação de Lula
Os coordenadores do Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos Povos (AIT) – Louisa
Hanoune (Secretária do Partido dos Trabalhadores, da Argélia) e Dominique Canut
(membro do Secretariado Nacional do Partido Operário Independente, de França), em
Comunicado de 12 de Abril, dirigiram-se às organizações, aos militantes, aos
trabalhadores que participam nas actividades do (AIT), declarando:
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As guerras “morais” imperialistas

N
ada como uma boa
guerra para redourar
o brasão manchado
de Presidentes
desacreditados!

Na sua postura grotesca de
xerife do planeta, Trump quer
fazer esquecer o ex-Director
du FBI que o compara a “um
chefe mafioso”. Com a sua
parada guerreira, Macron
espera colocar em sentido
políticos e órgãos da
Comunicação Social, e
esconjurar a luta de classes.

Quem quer cantar louvores
chauvinistas ao “nosso”
imperialismo deve saber fazer
uma distinção clara entre as
armas químicas que

massacram para promover o
Bem do Ocidente e as das
Forças do Mal. O fósforo
branco usado por Israel na
operação “Chumbo fundido”
– desencadeada sobre o
território mais densamente
povoado do mundo (1100
mortos palestinianos) – é
legítimo para os governos
sedeados em Paris e em
Washington.

O napalm a 815°C, diz-nos
Kim Phùc(1), provoca “o
sofrimento mais atroz que
vocês possam imaginar”.
Mas, embora sendo
abundantemente utilizado
pelas potências predadoras,
ele é tão proibido como o
“gás laranja”. Este

“herbicida” – com que o
Pentágono inundou o
Vietname – fez milhões de
vítimas, nomeadamente bebés
nascidos sem cérebro(2).

Macron ordenou a sua
incursão sobre a Síria após ter
abraçado o melhor cliente da
Dassault(3), Ben Salmane, rei
da Arábia Saudita, cujos
aviões fabricados em França
mataram 10 mil civis no
Iémen. Alvos preferidos do
rei: os hospitais, as escolas, os
casamentos,… Mas os órgãos
de Comunicação franceses
dir-vos-ão que este grande
amigo do Eliseu(4), que
decapita os seus opositores
em público, é um homem
progressista, porque já

permitiu que as mulheres
tenham acesso à carta de
condução… embora
continuem a ter que obedecer
ao seu filho, ao seu marido ou
ao seu pai!             n

(1) A foto desta rapariguita a correr,
nua e com as costas a arder –
aquando de um ataque com napalm à
sua aldeia – ficou mundialmente
conhecida. Ela conseguiu ser salva
após 14 meses de hospitalização.

(2)A fábrica química Monsanto teve
que indemnizar 40 mil veteranos de
guerra dos EUA.

(3) Empresa francesa fabricante de
aviões militares.

(4) Palácio que constitui a residência
oficial de Macron.

Transcrevemos de Informations ouvrières (Informações Operárias, semanário do Partido Operário Independente, de França) uma
pequena nota, da autoria de Michel Sérac, sobre o bombardeamento aéreo à Síria, publicada no seu nº 499, de 19 de Abril de 2018.

N
a Conferência Mundial
Aberta – realizada em
Dezembro passado, na
Argélia – o conjunto
dos delegados

presentes aprovou um
documento, em jeito de
conclusão, sintetizando o que
nela se passou e mostrando o
seu acordo em ser constituído,
no espaço de alguns meses, um
Comité Internacional de
Ligação e Intercâmbio (CILI),
dando de certo modo
continuidade aos trabalhos
daquela Conferência e no
respeito dos mesmos princípios
em que a mesma foi convocada
e realizada.

Lembremos como, logo na
abertura dos trabalhos, foi
frisado por Louisa Hanoune
(dirigente do Partido dos
Trabalhadores da Argélia)
tratar-se de um Encontro onde
todas as intervenções seriam
realizadas de forma livre e no
respeito incondicional pelas
organizações sindicais ou
partidárias a que cada delegado

estivesse ligado.

Dentro destas premissas, o CILI
será constituído pelos delegados
indicados por cada país,
visando permitir a troca de
experiências resultantes dos
respectivos combates políticos e
a realização de campanhas
internacionais livremente
propostas e que serão aceites ou
não.

Dando seguimento a estas
conclusões, a Coordenação do
Acordo Internacional dos
Trabalhadores e dos Povos
(AIT), responsável pela
iniciativa da Conferência da
Argélia, propõe que a reunião
para formar o CILI tenha lugar
no dia 9 de Junho, em Paris, e –
para que ela possa ser profícua
– propõe que a mesma seja
precedida por reuniões entre
delegados, a nível regional ou
continental.

Neste contexto, Patrick Hébert
e Gotthard Krupp dirigentes
sindicais de França e da
Alemanha, respectivamente,

dirigiram uma carta às
delegações europeias para a
realização de uma reunião a 8
de Junho, em Paris. 

Na sua missiva, eles partem das
conclusões da Carta aprovada
na Conferência de militantes
sindicalistas e membros da
Comissão Operária do SPD –
realizada em Berlim, a 17 de
Junho, com a participação de
uma delegação francesa e outra
polaca – denunciando a
gravidade dos problemas com
que se debatem os
trabalhadores dos respectivos
países, alvo de uma ofensiva
brutal contra os sistemas de
saúde e os direitos sociais e
laborais.

Hébert e Krupp propõem que o
Encontro dos delegados
europeus, a realizar a 8 de
Junho, possa debater livremente
esta situação generalizada por
toda a Europa, partilhando a
informação sobre as lutas e as
dificuldades em cada país, e
avançando com a ideia de uma
Declaração comum. Como eles

afirmam: «Neste Encontro,
deveríamos ser capazes de
elaborar um Manifesto comum
que tire as lições do combate de
resistência dos trabalhadores
em toda a Europa: pela defesa
das conquistas dos sistemas de
Segurança Social, das
convenções colectivas, dos
direitos democráticos, contra os
governos e as instituições
internacionais (UE, FMI, etc.)
que estão ao serviço do capital
financeiro.»

Respondendo às referidas
propostas, o grupo de militantes
portugueses – que prepararam e
participaram como delegados
na Conferência de Argel –
propõe a realização de uma
reunião aberta em Lisboa, a
realizar nas instalações do
SPGL, no próximo dia 18 de
Maio.                                       n

Carmelinda Pereira 

Preparar a participação nas
reuniões de Paris de 8 e 9 de Junho


