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É preciso salvar o Serviço Nacional de Saúde

Agreve dos médicos,
em unidade com as
suas organizações e
com as associações
de utentes, mostra

como se pode salvar o
Serviço Nacional de Saúde.

Entre os dias 8 e 10 de Abril,
os médicos realizaram uma
greve nacional, ao apelo do
Sindicato Independente dos
Médicos (SIM) e da
Federação Nacional dos
Médicos (FNAM), com o
apoio das duas Centrais
sindicais, da Ordem dos
Médicos e de várias
Comissões de Utentes.

Os motivos desta mobilização
estão expressos num
comunicado, onde declaram:
“Temos de dizer Basta!”.

Exigem a abertura de
concursos para a contratação
dos médicos para os hospitais
e restantes serviços de saúde,
de modo a que cada cidadão
possa ter o seu médico de
família e um tempo digno de
consulta, para que sejam
reduzidas as listas de espera;
exigem, ainda, a redução do
tempo das urgências a que
hoje estão obrigados, de
modo a poderem garantir os
cuidados de saúde a que todos
temos direito.

Foi neste contexto que
algumas centenas se
manifestaram diante do
Ministério da Saúde, a 8 de
Maio, vestindo a bata branca
e empunhando cartazes com
as suas reivindicações.

Algumas das frases retiradas
das intervenções feitas pelos
representantes sindicais do
Norte, Centro e Sul, e por
Associações de Médicos:

“Em pouco mais de dois anos
desta legislatura, o número
de médicos de especialidade
desceu de forma exponencial.
Foram criadas barreiras que,
na prática, estabelecem que
só em caso de excepção se
pode aceder a uma
especialidade. O ano passado

ficaram excluídos seiscentos e
quarenta médicos; este ano
serão mais de oitocentos.”
(Dirigente da Associação de
Médicos pela Formação
Especializada).

“Estamos fartos de ouvir o
ministro da Saúde dizer que
temos razão… mas que não
há dinheiro. Mas não é só
uma questão de dinheiro, é
uma questão política. Por que
são gastos 120 milhões de
euros em contratos com
empresas de trabalho médico
temporário? 

Se a avaliação do próprio
Ministério da
Saúde mostra
que, com uma
rede de
unidades de
saúde
familiar,
seriam
economizados
100 milhões
de euros, por
que não
avança com a
criação destas
unidades de
saúde? Por que continua a
investir nas parcerias
público-privadas?”
(Dirigente do Sindicato dos
Médicos da Zona Centro).

“Senhor ministro da Saúde
que me disse, olhos nos olhos
(antes de ser ministro), querer
promover a qualidade e a
eficiência, pois faça-o! Não é
para amanhã, é para hoje!”
(Dirigente do Sindicato dos

Médicos da Zona Norte).

“O povo diz: Com a saúde
não se brinca. Os médicos
são imprescindíveis para a
garantir. Com as suas
condições de trabalho, com o
respeito pela sua dignidade
não se pode brincar. O
Governo declara que não
pode investir na Saúde para
impedir o aumento do défice
das Finanças públicas… Mas,
para despejar milhares de
milhões nos bancos privados,
o Governo nem pestaneja!”
(Arménio Carlos, Secretário-
Geral da CGTP).

Nas
intervenções
realizadas,
tomaram ainda
a palavra um
representante
das Comissões
de Utentes do
Alentejo
Litoral e um
representante
da Comissão
de Utentes da
Defesa do
Serviço de

Atendimento Permanente
(SAP 24h) da Marinha
Grande e extensões de Saúde
do concelho. 

Publicamos aqui esta última
intervenção, feita por Aires
rodrigues

“Em nome da Comissão de
Utentes de Defesa do SAP 24
horas da Marinha Grande,
queria testemunhar aqui o

nosso inteiro apoio à vossa
luta, pela defesa das
reivindicações, cuja satisfação
é uma garantia para a
manutenção e melhoria do
Serviço Nacional de Saúde,
uma das principais conquistas
do 25 de Abril.

A luta que travamos hoje, em
conjunto com a população do
nosso concelho, para que seja
atribuído um médico de
família aos cerca de dez mil
utentes – que efectivamente o
não têm – é a mesma da vossa,
pela abertura de concursos
para a contratação de mais
médicos, para que cada
cidadão possa ter um médico
de família.

Tal como é a mesma, a batalha
para assegurar o normal
funcionamento do SAP,
durante as 24 horas, sem ter
de recorrer a uma empresa
privada de contratação de
médicos, introduzindo a
precariedade na profissão e
com consequências
desastrosas no funcionamento
do serviço. Por isso,
entendemos incluir na Nota de
Imprensa ontem difundida à
população do concelho da
Marinha Grande, a
solidariedade com a vossa
luta, e fazermos nossa a vossa
exigência pela abertura de
concursos para a contratação
de mais médicos.

Decidimos estar presentes
nesta Concentração e apoiar a
vossa greve, porque é a nossa
própria experiência que nos
diz: a defesa deste direito
fundamental do povo
português, inscrito na
Constituição da República,
passa pela mobilização unida
dos utentes, dos diferentes
profissionais da Saúde e das
suas respectivas organizações.

Só esta mobilização unida, de
Norte a Sul do país, pode
garantir a continuidade deste
direito, que me orgulho de ter
ajudado a inscrever na
Constituição.” n

Aires Rodrigues
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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.

Milhares de trabalhadores de todo
o país preparam-se para encher o
Campo Pequeno em Lisboa, no
dia 9 de Junho, ao apelo da
CGTP. Uma manifestação

nacional para exigir a efectivação dos
postos de trabalho, o aumento dos salários e
a revogação de leis anti-laborais, como a
caducidade dos contratos colectivos de
trabalho, o fim do banco de horas ou o
ataque à lei da greve.

Entretanto, a 6 de Julho, será votado na
Assembleia da República um conjunto de
normas constantes do Acordo assinado na
Concertação Social, entre as Confederações
Patronais, o Governo e a Direcção da UGT.

A direcção da CGTP denuncia o conteúdo
deste acordo por ele continuar a manter as leis
anti-laborais do Código de Trabalho, pela
revogação das quais os trabalhadores se vão
manifestar. Ao mesmo tempo, apela os
deputados a votarem contra.

Mas o Governo pode estar tranquilo em
relação a isso. Ele conta com o PSD, que já
anunciou votar a favor deste Acordo, assinado
com as Confederações Patronais.

Que escolha vão fazer os deputados do PS?

Lembremos que alguns deles, como Pedro
Nuno dos Santos, afirmaram no Congresso do
PS, que os direitos dos trabalhadores e as
pensões de reforma não podiam ser
defendidos com o PSD e o CDS.

Como convencer então esses deputados do PS
a votar de acordo com os interesses e a
vontade da maioria do povo trabalhador?

Em Novembro passado, quando o Governo se
preparava para aprovar o Orçamento do
Estado na Assembleia da República, os
professores saíram das suas escolas e
concentraram-se diante do Parlamento, em
unidade com os seus sindicatos e as duas
Centrais Sindicais, para exigir a contagem
integral do tempo de serviço e as restantes
reivindicações que os unem.

Perante esta concentração, o Governo
declarou publicamente reconhecer a
reivindicação dos professores e os deputados
do PS, votaram – com o PCP, os Verdes e o
Bloco de Esquerda – o compromisso assumido
com as organizações sindicais dos professores.

Não será então possível, também, da mesma
forma, através da mobilização unida dos
trabalhadores de todos os sectores, com as
suas organizações, concentrados diante da
Assembleia da República, levar os deputados
a revogar as leis anti-laborais, no dia da sua
votação?

Ajudar a preparar e organizar este trabalho de
mobilização deve ser, actualmente, a tarefa
prioritária dos militantes operários
empenhados em responder positivamente às
aspirações e à vontade da maioria dos
trabalhadores deste país. n

Carmelinda Pereira
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Sessão-Debate sobre o Código Laboral

Convocada por trinta e
dois trabalhadores e
militantes, de
diferentes quadrantes
políticos e sindicais de

diversos sectores, empresas e
colectividades operárias do
concelho, teve lugar no
passado dia 19 de Maio na
Marinha Grande, numa sala do
Sport Operário Marinhense,
uma sessão debate sobre a
revogação das normas do
Código Laboral, herdadas do
governo de Durão Barroso e
ainda em vigor.

Aires Rodrigues, que presidiu
à mesa, ao lado de Álvaro
Órfão, ex-presidente da
Câmara (PS) durante três
mandatos e de Carmelinda
Pereira, abriu o debate,
agradecendo a presença de
todos e referindo que o
objectivo da sessão, conforme
dito na Convocatória, era
ajudar a estabelecer um clima
de mobilização que permita
impor a revogação das
normas gravosas do Código
Laboral.

Referiu ainda que os direitos
democráticos e sociais,
actualmente generalizados e
estendidos ao povo português,
foram e são o resultado de
processos de luta, de
resistência e mobilização dos
trabalhadores. Disse também
que “esses direitos estão a ser
delapidados pela manutenção
dessas normas do Código
Laboral, das quais destacou, a
da caducidade dos contractos
colectivos, o não
reconhecimento do princípio
do tratamento mais favorável
ao trabalhador, o banco de
horas individual e em grupo,
a facilitação dos
despedimentos colectivos e
individuais por inadaptação,
ou a limitação drástica do

direito à greve, através de
serviços mínimos
injustificáveis.”

Em seguida apelou, a cada
um dos presentes, a partir da
própria experiência, no seu
sector ou local de trabalho a
intervirem no debate.

Várias intervenções se
sucederam, ilustrando
situações e mobilizações em
diferentes sectores como a da
recente greve do sector das
Águas Inter-Municipais, em
defesa dos seus direitos.

Destacamos ainda a
intervenção da professora
socialista Luísa Patrício,
referindo a luta dos
professores e a sua
mobilização, em defesa de um

Estatuto que tem sido
desmantelado pelos
sucessivos governos.

Álvaro Órfão, sublinhou
também, “o paradigma
económico em que vivemos”,
ilustrado pela nomeação da
Entidade Reguladora da
Saúde, cujo Presidente ganha
16000€.

A concluir, Carmelinda
Pereira afirmou que perante a
vontade deste governo de não
querer mexer no Código
Laboral, “temos de ser
casmurros” e exigir a
revogação das normas
gravosas, propondo a
aprovação de uma Resolução,
para constituir um elo que
ajude a criar a dinâmica
necessária à mobilização e
impor a revogação destas
normas.

Como conclusão do debate
livre e fraterno realizado, a
sala aprovou por unanimidade
os princípios contidos nesta
resolução, a partilhar com
outros trabalhadores e
militantes:

resolução aprovada
Em Portugal, as nossas grandes conquistas
são o produto Revolução do 25 de abril –
as quais, ao calor da mesma, ficaram em
grande parte consignadas na Constituição
da República, como a Escola pública, o
Serviço Nacional de Saúde, a Segurança
Social, entre outras, postas em causa pelos
sucessivos governos, incluindo o actual.
As mobilizações recentes dos médicos,
clamando por condições de trabalho, por
vínculos laborais, em ligação com as
Comissões de Utentes, em defesa deste
Serviço Nacional de Saúde, tal como a dos
enfermeiros, dos professores, dos
auxiliares da acção educativa , bem o
atestam.

É a luta de conjunto de toda a classe
trabalhadora, quer do sector público quer
do privado, que pode preservar estas
conquistas, como força social, organizada
com os seus sindicatos, pois ela constitui o
verdadeiro pilar da democracia e de todos

os direitos que lhe dão substância.

É por isso que o actual Código do
Trabalho, imposto em 2003 contra todos
os trabalhadores e sindicatos que o
apelidaram de uma declaração de guerra à
classe operária, é o dispositivo jurídico
que permite enfraquecer e dificultar a sua
luta. É à luz deste Código,
sistematicamente agravado, que estão
legalizados os despedimentos, em nome
de qualquer “reestruturação”, que são
permitidas todas formas de precariedade e
de divisão dos trabalhadores nas empresas,
mesmo a executar as mesmas funções,
horários de trabalho de sessenta horas,
através dos bancos de horas, trabalho ao
domingo e feriados, sem ser considerado
extraordinário, perda de outros direitos
específicos, só porque as entidades
patronais podem pedir a caducidade do
contrato anterior onde estes direitos
estavam consignadas. 

E assim, à medida que a nossa classe se

vai fragmentando, que as gerações mais
novas vão sendo obrigadas a aceitar
trabalhar de forma desregulamentada e
precária, a força social que é a base da
democracia enfraquece e as conquistas
sociais são fragilizadas.

Neste sentido, para restabelecer esta
força é fundamental reconquistar os
direitos laborais, nomeadamente a
revogação da caducidade da contratação
colectiva, dos limites à lei da greve, dos
despedimentos colectivos e a proibição
de todas as formas de precarização do
trabalho.

Partilhando com milhares de
trabalhadores, de militantes e de
quadros sindicais a profunda aspiração
de ver revogadas estas normas, bem
como a vontade de ver realizada a
unidade na acção, à escala nacional para
o conseguir, decidimos constituir-nos
num elo de ligação de uma corrente que
assuma a luta por este mesmo objectivo.
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Os professores e o Código do Trabalho

No dia em que 50 mil
professores saíram à
rua manifestando o
seu desacordo com as
políticas do ME e

reivindicando melhores
condições de trabalho, numa
jornada de luta pelos seus
direitos laborais, impõe-se
uma pequena reflexão.
Aparentemente, sendo os
professores um corpo especial
de funcionários públicos cuja
actividade profissional está
regulada e regulamentada
pelo ECD (Estatuto da
Carreira Docente), não estão
sujeitos às alterações que a
legislação laboral tem sofrido
nos últimos anos.
Contudo, é necessário
clarificar que o ECD é o CCT
(Contrato Coletivo de
Trabalho) que rege as
relações laborais destes
docentes.
Em 2007, a ministra da
Educação, Maria de Lurdes
Rodrigues, reformulou o ECD
impondo um articulado
gravoso para os docentes,
desde logo no respeitante ao
horário de trabalho.
Até aí, o horário lectivo era
para um professor dos 2° e 3°
ciclos de 22 horas, em início
de carreira, com redução da

componente lectiva, por idade
e tempo de serviço, a partir
dos 45 anos.
Estas horas eram convertidas
em horas de Coordenação,
apoio e acompanhamento dos
colegas mais novos…
Desde então e até ao presente,
essas horas foram convertidas
em horas de apoio aos alunos,
o que faz com que o horário
lectivo efectivo (para todos os
docentes) esteja entre as 26 e
as 27 horas. Acrescidas do
trabalho individual e das
reuniões.
Mas a desregulamentação não
ficou por aqui. Em 2014, foi
aprovada e entrou em vigor a
LGTFP (Lei Geral do
Trabalho em Funções
Públicas) que é o Código do
Trabalho dos funcionários

públicos e que contém
normas que chocam e/ou
alteram partes do ECD.
A desregulamentação na
carreira docente tem sido o
normal nos últimos anos,
tendo chegado à situação
actual e ao apagamento de 9
anos, 4 meses e 2 dias no
tempo de serviço prestado.
É intolerável esta situação
que não tem precedentes e
que (a ser aplicada) terá
consequências, não só durante
a Vida activa mas para
sempre, com reflexos nas
pensões de reforma para os
professores que já estão perto
da idade de aposentação e
para as carreiras dos que
ainda estão a iniciar a
docência.
Essa desregulamentação

chegou também aos
concursos para colocação dos
professores nas escolas, onde
não é contabilizado todo o
tempo de serviço de forma
igual para todos os docentes.
A ofensiva é grande e
perigosa, e é transversal a
todas as actividades
profissionais. E se nós, os que
há mais tempo por aqui
andamos, temos alguns
mecanismos de defesa e
formas de luta, o mesmo não
se passa com os jovens,
obrigados à precariedade, aos
recibos verdes e à legislação
laboral que tem vindo a retirar
direitos que foram
conseguidos com grande luta.
Temos uma geração altamente
qualificada e que se vê
impelida a emigrar.
É feito um enorme
investimento na formação
destes jovens que depois é
usada/aproveitada noutros
países.
Há que pôr cobro a esta
ofensiva ao mundo do trabalho,
e isso só pode ser feito com a
luta de todos nós. n

Luísa Patrício
Membro da Comissão

Políticada Secção 
de Tomar do PS

Os professores são um sector
pioneiro na Função Pública, ao
realizarem as suas grandes
mobilizações em unidade com
todos os seus sindicatos. É com
esta orientação que se
preparam agora para usar um
trunfo que só a eles pertence, e
sem qual não é possível fechar
o ano lectivo nem programar o
seguinte – a greve às avaliações
dos alunos. 

Seguindo estas pisadas, ao
apelo dos sindicatos da UGT e
da CGTP ligados à Função
Pública, os trabalhadores não
docentes do Ensino, sobretudo
auxiliares da acção educativa,
provocaram o encerramento de

muitas escolas no país, no dia 4
de Maio, para exigir a
efectivação da sua situação
profissional e mais
trabalhadores para preencher o
enorme défice existente em
muitas escolas. São quase 5 mil
auxiliares das escolas (4654
assistentes operacionais e 270
trabalhadores recrutados
através de contratos emprego-
inserção) que continuam sem
saber se entrarão para os
quadros.

A estas acções dos professores
e destes trabalhadores não
docentes seguiu-se, a 25 de
Maio, uma concentração diante
do Ministério da Educação,

com o apoio da Federação
Nacional dos Sindicatos dos
Trabalhadores em Funções
Públicas e Sociais (FNSTFPS),
de técnicos especializados da
Educação nas mais variadas
áreas – terapia da fala, terapia
ocupacional, fisioterapia,
serviço social, animação sócio-
educativa, interpretação de
língua gestual, psicologia e
orientação. Estas funções são
essenciais junto de alunos com
necessidades educativas
especiais, populações de risco e
de maior vulnerabilidade,
contribuindo com o seu
trabalho para efectivar aquilo
que se pretende que seja uma

verdadeira escola inclusiva. A
exigência que os une é a
resolução da sua situação de
precariedade.

Ao levantarem-se para
defender a sua vida profissional
estão a defender a Escola
Pública que eles asseguram
diariamente.

Por que não havemos de
trabalhar, militantes e quadros
sindicais destes diferentes
sectores, para a realização de
uma acção em comum, que
lance as bases de reconstrução
da Escola de Abril? n

Carmelinda Pereira

Unir toda a Educação para defender a Escola de Abril!
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OCírculo de Discussão
abre os seus horizontes
e promove um
encontro de poesia. O
Círculo de Discussão

MS vai ter com a poesia através
da obra de Miguel Torga. Poeta
e escritor que esteve preso e viu
também vedada pela censura a
publicação das suas obras.
Comemorou-se assim, através
da poesia, Abril e a liberdade.
“A poesia dos poetas
consagrados e a que permanece
escondida na nossa alma e
reclama em sair cá para fora.
Porque, bem lá no fundo, todos
somos um pouco poetas “,
como escreveu Maria João
Gomes, no Convite à Poesia.

E quantos poetas escreveram
sobre o Maio de 68? Sobre a
onda de protestos dos estudantes
para pedir reformas no sector da
educação. O movimento
cresceu tanto que evoluiu para
uma greve de trabalhadores que
fez abalar e cair, um ano depois,
o Governo do então presidente
da França, Charles De Gaulle. A

propósito da comemoração dos
50 anos deste acontecimento em
que “os universitários se
uniram aos operários e
promoveram a maior greve
geral da Europa, com a
participação de cerca de 9
milhões de pessoas”, Aires
Rodrigues participou no debate
“Os portugueses e o Maio de
68”, no dia 3 de Maio, no
museu do Aljube, em Lisboa,
promovido pela Direcção deste
museu. O Círculo de Discussão
congratulou-se com a sua
presença neste debate alusivo ao

Maio de 68, vivenciado no
local, quando estava em Paris,
no exílio. Este foi também um
tema em discussão no Círculo.

E que se avance! com a luta
pelas condições essenciais à
população, a saúde e a falta de
médicos no Concelho.
Nenhuma das promessas do
Ministro da Saúde foi cumprida.
O Círculo de Discussão
associou-se à Comissão de
Utentes em defesa das
reivindicações em prol da
defesa do Serviço Nacional de
Saúde (SNS). Aires Rodrigues,

participou na manifestação em
Lisboa, organizada pelos
sindicatos dos médicos, frente
ao Ministério da Saúde, em
nome da Comissão de Utentes
do Concelho da Marinha
Grande, onde tomou a palavra.
Foi extremamente interessante,
pois as reivindicações – quer
por parte dos médicos, quer por
parte dos utentes – mostraram o
mesmo sentido em defesa do
SNS (1). 

Discutiu-se também sobre a
revisão das normas mais
gravosas do Código Laboral e a
realização do debate, no Sport
Operário Marinhense, a 19 de
Maio, convocado por militantes,
sindicalistas, trabalhadores, de
diversos quadrantes políticos ou
sindicais, bem como sobre a
realização de mini-reuniões para
esse efeito.                                 n

Edite Carvalho

(1) Ver na página 2 relato 
sobre a greve dos médicos e a
Concentração diante do Ministério
da Saúde.

Marinha Grande | O que se discute no Círculo

A29 de Maio, as
Confederações
Patronais assinaram
com o Governo e a
UGT a alteração de

algumas normas do Código do
Trabalho.
Trata-se de um entendimento
que vai ser transformado numa
proposta de lei a ser votada na
Assembleia da República.
Numa primeira leitura de
informações da imprensa e de
um comunicado da CGTP
podemos destacar os seguintes
elementos:
- O banco de horas é mantido
no horário de trabalho, de duas
horas diárias, cinquenta
semanais e cento e cinquenta
anuais. Este banco de horas tem
como finalidade o não
pagamento de trabalho
extraordinário e pode ser
aprovado por apenas 65% dos
trabalhadores da empresa;

- Os jovens em primeiro
emprego e os trabalhadores
desempregados de longa
duração, até à data, podiam ter
um trabalho com período
experimental de três meses;
com este acordo esse período
passa para seis meses. Isto
significa que uma entidade
patronal pode utilizar um
trabalhador durante seis meses
e, em seguida, despedi-lo sem
qualquer fundamentação ou
compensação;
- Os empregos, chamados de
curta duração, até agora com
um período máximo de 15 dias,
passarão para 35 dias;
- Os trabalhadores em regime
de trabalho temporário, até aqui
precários de duração ilimitada,
têm com o Acordo estabelecido
um limite máximo de
renovação de seis contratos, o
que significa 12 anos de
trabalho precário. Quem poderá

Acordo Laboral - Patrões satisfeitos!
considerar isto um progresso
social?  

- Este Acordo mantém a
caducidade da Contratação
Colectiva! Um instrumento de
chantagem para bloquear a

negociação com magros
salários ou permitir a assinatura
de Convenções Colectivas que
põem em causa o princípio do
direito ao trabalho e admitem
normas inferiores às do Código
do Trabalho.                            n
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“A Itália mergulha numa crise política crucial”
Transcrevemos de Informations
ouvrières (Informações
Operárias, semanário do
Partido Operário
Independente, de França) esta
análise sobre a situação em
Itália, da autoria de Marie
Stagliano, publicada no seu nº
505, de 31 de Abril de 2018.

“A coligação anti-sistema
em Itália alarma a
Europa”, diz Le Figaro.
Trata-se de um facto,
depois do resultado das

eleições de 4 de Março: a
incerteza que atinge a 3ª
potência europeia põe
Bruxelas em pânico. “A Itália
mergulha numa crise política
crucial”, escreve Le Monde, a
seguir à nomeação, pelo
presidente da República
italiana (Mattarella), em pleno
caos político, de Cottarelli para
formar um Governo de
transição.
Na véspera, 27 de Maio,
Mattarella tinha vetado a
presença de Savona no posto
de ministro da Economia e das
Finanças no Governo
apresentado pelo presidente do
Conselho por ele próprio
indigitado (Conte), declarando:
“Pedi aos partidos da
coligação uma personalidade
política não considerada como
partidária de uma linha que
possa provocar a saída da
Itália da Zona Euro.”

Nestas condições, Conte –
escolhido pelas duas
formações mais votadas nas
eleições gerais de 4 de Março,
a Liga e o Movimento 5
Estrelas (M5S) – renunciou ao
seu cargo.
A escolha de Cottarelli pelo
presidente italiano é uma
verdadeira provocação. Ele é
um antigo alto responsável do
FMI, onde trabalhou de 1988 a
2013. Incarnação dos Cortes
orçamentais, foi cognominado
“o Sr. Tesouras” pelo seu papel
na redução das despesas
públicas, durante 2013 e 2014.
Renomeado por Renzi para o
FMI, ele assumiu as funções
de Director executivo para a
Itália e… a Grécia.

Seja qual for a natureza
reaccionária da Liga e do M5S,
a decisão tomada por
Mattarella põe em causa o
funcionamento das instituições
parlamentares italianas.
Di Maio, líder do M5S,
insurge-se contra a falta de
democracia e declara:
“Digamos claramente que é
inútil ir votar, porque os
governos são impostos pelas
agências de notação, e os
lobbies financeiro e bancário.”
E Salvini, o chefe da Liga,
recusa a decisão dizendo:
“Não deixaremos que seja
Bruxelas a impor-nos os
ministros.”

Trata-se de um novo episódio
de uma longa crise política em
Itália que se junta ao
desmoronamento em curso da
União Europeia.

Trata-se de uma situação
resultante do facto da
população italiana rejeitar
todos os partidos ou relíquias
dos partidos que foram os
pilares dos governos desde o
pós-guerra: a Democracia
Cristã (DC), o Partido
Comunista Italiano (PCI), bem
como o Partido Democrata
(resultante da fusão de uma
parte da DC com o PCI) e o
partido de Berlusconi (Forza
Italia).

Através deste afundamento
exprime-se a recusa das
políticas que todos eles
praticaram: cortes drásticos
nos serviços públicos (na

Escola e na Saúde, em
particular), flexibilidade e
ataque às normas protectoras
do Código do Trabalho,
multiplicação das contra-
reformas sobre a aposentação,
precariedade e desemprego em
massa.

Uma rejeição que já se tinha
expresso, a 4 de Dezembro de
2016, pelo voto “não” no
referendo sobre a reforma
constitucional ambicionada por
Renzi, que foi obrigado a sair
do poder.

Depois disso tem crescido a
inquietação e o nervosismo dos
mercados financeiros e das

instituições da UE, os quais
aumentaram com o resultado
das eleições de 4 de Março e o
“contrato” de Governo que
delas saiu. Pânico e
advertência de Bruxelas e dos
principais governos europeus:
Roma deve continuar nos
mesmos trilhos e reduzir a sua
dívida.

Por isso, Mattarella tinha
urgência em acalmar os
investidores internacionais e as
instituições da UE. Tal foi o
sentido da nomeação de
Cottarelli.

Embora a decisão de
Mattarella tenha sido saudada
pela Bolsa de Milão, que
voltou a subir após esse
anúncio, os mercados
financeiros temem “um alívio
de curta duração” e alertam
para o perigo do “reacender

rápido do fogo”. Por exemplo,
o jornal Les Échos afirma, a 29
de Maio: “A inquietação
chega de novo aos mercados
financeiros.” Um Governo
tecnocrático “não deverá obter
a confiança do Parlamento e,
portanto, terá que contentar-se
em gerir os assuntos correntes
até ao próximo escrutínio, a
realizar certamente antes do
próximo Outono”. Novas
eleições consideradas de “alto
risco” por este jornal do
Patronato francês.
De toda a Europa afluíram
mensagens de apoio ao veto de
Mattarella. Entre elas, as de
Merkel e Macron saudando a
sua “coragem” e
“responsabilidade”.
Em Itália, as forças políticas
institucionais aplaudiram.
Mas no campo sindical há
divisão. Enquanto a Direcção
da principal Confederação
sindical, a CGIL, exprime “a
sua estima e respeito” a
Mattarella, a FIOM (Federação
da Metalurgia da CGIL) –
numa carta conjunta com duas
outras Confederações italianas
(a CISL e a UIL) – pronuncia-
se a favor do “respeito integral
do artigo Primeiro” da
Constituição, que estipula: “A
Itália é uma república
democrática, tendo como
fundamento o trabalho. A
soberania pertence ao povo.”
E acrescenta: “A via nobre era
e é a nossa Constituição, tanto
nos seus princípios como na
sua aplicação concreta. O
trabalho e as suas prioridades
dramáticas – a saúde e a
segurança, o desemprego, a
precariedade, a crise
industrial não resolvida, a
falta de protecção social
adaptada, o aumento das
desigualdades – devem
constituir os pontos principais
de reconstrução da relação de
confiança entre as instituições
e os cidadãos (…). No decurso
destes últimos anos, essa
relação de confiança foi
minada pela crise económica,
as políticas de austeridade e o
ataque aos direitos.” n
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8Adecisão, tomada pelo
Comité de Gaza da
Marcha Para o
Retorno, de apelar a
uma manifestação a 1

de Junho em apoio aos
Palestinianos que vivem no
interior das fronteiras de 1948
(Estado de Israel) – que se
manifestavam contra os
massacres do Exército israelita
em Gaza e foram ferozmente
reprimidos pela Polícia israelita
– reveste uma importância
histórica. Estes mesmos
Palestinianos apelam a uma
manifestação de apoio aos de
Gaza. A 1 de Junho, é o povo
de Palestina que se levanta
pelos seus direitos e, em
particular, pelo direito ao
retorno às suas terras, aldeias e
casas…

Esta mobilização choca-se não
só com o governo de

Netanyahu, mas também com
os que quiseram impor – com
os Acordos de Oslo, em 1993 –
uma partição e um
desmembramento da Palestina,
a coberto da paz.
Esta mobilização levanta-se
contra a política de Trump, que
manifestou o seu apoio
completo ao Estado de Israel
instalando a sua Embaixada em
Jerusalém.
Desde a sua chegada ao poder,
Trump tem procurado
reorientar a política do
imperialismo norte-americano
em ruptura com Obama. É esse
o sentido de dar o seu apoio
aberto ao Estado de Israel e à
Arábia Saudita, designando o
Irão como inimigo, retirando a
assinatura dos EUA do Acordo
sobre a energia nuclear no Irão
(ratificado por Obama) e
impondo um pacote de sanções

drásticas contra este país.
Na mesma semana, Trump
também decidiu uma série de
sanções contra a Venezuela, isto
é, contra o povo venezuelano
que rejeitou as exigências do
imperialismo votando por
Maduro.
Nesta mesma linha, Trump
acentua a pressão contra a Síria
e eleva o nível de sanções
contra a Rússia.
Mas Trump não esquece os

seus aliados da União Europeia,
a quem promete taxas sobre as
suas exportações para os EUA.
Assim, Trump acelera a crise de
desmoronamento da UE,
confrontada com os riscos
decorrentes das crises políticas
em Itália e em Espanha.
Esta vontade de Trump de
restabelecer a predominância
dos EUA provoca a
destabilização da situação
mundial e tem como reacção a
mobilização dos povos.          n

Na Venezuela, tiveram lugar
eleições presidenciais a 20 de
Maio. O Conselho Nacional
Eleitoral tornou públicos os seus
resultados: 68% dos votos

expressos foram para o anterior Presidente
(Nicolas Maduro) e 21% para Enrique
Falcon (que propunha a dolarização da
economia do país). Isto apesar do boicote
de uma parte da oposição e das ameaças da
Administração de Trump e dos governos
subsidiários dos EUA na América Latina.
Tal como aconteceu com as instituições e
governos europeus que ameaçaram não
reconhecer os resultados eleitorais e
aplicar novas sanções à Venezuela, quando
quase 47% (9,2 milhões) do corpo eleitoral
participou no escrutínio.

Logo após a divulgação do resultado, 14
governos da América Latina não o
“reconheceu” e chamaram para consulta os
seus embaixadores. E é exactamente a
situação de países como a Colômbia, o
Peru ou o Chile, nos quais o índice de
abstenção nas últimas eleições é também
elevado.

As ameaças de uma intervenção ainda
mais directa contra a Venezuela foram
anunciadas. O almirante Kurt Tidd, dos
EUA, comandante em chefe do Comando

Sur, com base nas Honduras, disse que
considera necessário “derrubar a ditadura
venezuelana”. O próprio Trump tomou
novas medidas para asfixiar
financeiramente o país e bloquear as
exportações de petróleo para os EUA.

Declarações como estas multiplicaram-se,
tanto da parte do governo golpista do
Brasil, como de Rajoy na Espanha (onde o
ex-tesoureiro do Partido Popular, o seu
partido, foi condenado a 33 anos de prisão
por corrupção).

O voto da maioria dos trabalhadores da
Venezuela tem um sentido muito claro: os
trabalhadores apropriaram-se da principal
promessa de Maduro, durante a campanha
eleitoral, de retomar nas mãos a economia
para recuperar e melhorar os serviços
públicos, a saúde, a educação nacional, os
transportes, os salários e para a defesa e
aplicação do Código do Trabalho
(conhecido como LOTT).

É por isso que o imperialismo norte-
americano, tal como os seus supletivos,
negam aos trabalhadores e ao povo
venezuelano o direito a decidir sobre o seu
destino, a escolher livremente o seu
presidente.

A defesa da soberania da nação

venezuelana, cujo pilar central é o povo
trabalhador, envolve os militantes e as
organizações que, na América Latina e no
resto do mundo, combatem pelos direitos
dos povos e dos trabalhadores, contra o
imperialismo e os governos ao seu serviço.

O Acordo Internacional dos Trabalhadores
e dos Povos, nas vésperas da reunião de
constituição do Comité Internacional de
Ligação e de Intercâmbio (CILI), que se
realizará em Paris a 8 e 9 de Junho,
submete a todas as organizações – bem
como a todos os militantes que participam
nas actividades do AIT – a proposta de
promoverem todas as acções que julguem
apropriadas para combater a ingerência
imperialista nos assuntos da nação
venezuelana, em defesa da legitimidade do
voto popular nas eleições de 20 de Maio e,
portanto, da soberania da Venezuela.       n

27 de Maio de 2018

Os coordenadores do AIT

Louisa Hanoune, Secretária-geral do
Partido dos Trabalhadores (Argélia)

Dominique Canut, em nome do
Secretariado Nacional do Partido
Operário Independente (França)

Tirem as mãos da nação venezuelana!

                

De Gaza a Haifa, um só sangue, um só destino
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Reconhecer a origem da
condenação do Partido
Popular (PP) é
fundamental. A
Audiência Nacional

não é um tribunal qualquer.
Sucessora do Tribunal de
Ordem Pública franquista, ela
representa a quinta-essência do
Regime e está muito longe de
ser um tribunal independente.
Pelo contrário, obedece ao que
há de mais profundo no
Regime, com a Coroa em pano
de fundo. Esta sen tença
significa que, para salvar as
insti tuições, o Tribunal decidiu
sacrificar o governo de Rajoy e
o próprio PP. 

A sentença limita-se a dizer o
que toda a gente sabia: que
não é um assunto particular,
mas sim uma rede ins -
titucional de corrupção e que
o PP, as suas estruturas e os
seus diferentes clãs estão
todos implicados. A sentença
mostra o gato que já tinha o
rabo de fora: o PP é uma
associação de malfeitores.
Não é secundário que o
Tribunal, na sua sentença,
tenha julgado ne cessário
evidenciar a responsabilidade
po lítica de Rajoy. 

Além disso, o PP não é um
partido qualquer. É o partido
que aglutinou o grosso dos
fran quistas, é a representação
política do próprio aparelho
de Estado. Como emana ção
desse aparelho corrupto, é o
mais co rroído pelos
escândalos de corrupção. Um
comentador político notava
que, dos 14 ministros do
governo Aznar de 2002, 12
foram perseguidos por delitos
relacionados com corrupção. 

Uma moção de censura feita
à pressa 
O momento é muito perigoso
para os partidários da ordem

burguesa que são o garante do
Re gime da Monarquia. A
“crise catalã” está muito
longe de se encerrar. Nesta
situação, todos se apressam a
apagar as suas divergências
para salvar o Regime. Por
exemplo, o Partido Nacional
Basco (PNV) votou a favor
do Orçamento do Estado
(OE), rompendo o seu
compromisso de não fazê-lo
enquanto o Art. 155
continuasse a ser aplicado na
Catalunha.

É um facto que a aprovação
do OE trouxe um breve alívio
à UE, ao FMI e aos governos
europeus. Agora, após a
sentença da Audiência Na -
cional que impede Rajoy de
continuar a governar, a
situação exige novos ataques,
e eis que surgiu a proposta de
uma “moção de censura”,
avançada por Iglesias
(Podemos) e que Sánchez
(PSOE) se apressou a
apresentar, e à qual várias
forças par lamentares deram o
seu apoio. 

Sem dúvida que centenas de
milhares de trabalhadores e
trabalhadoras, de pensio -
nistas, de mulheres e de
jovens saudarão a
oportunidade de livrar-se, por
fim, do odiado governo do
PP. Mas note-se que aqueles

que apresentam, defendem e
apo iam a moção se
empenharam numa manobra
que tenta apresentar as coisas
como se houvesse uma
solução democrá tica dentro
do Regime e das suas
instituições, como se bastasse
uma mera troca de governo e
fosse possível “regenerar e
limpar” as instituições. 

Conseguirão o seu objectivo?
Não é evidente. A crise aberta
e a mudança do próprio
Governo constituem um apelo
às cla sses trabalhadoras e aos
povos para intervirem.
Sánchez disse que o objectivo
da moção de censura é
convocar novas eleições
quando a si tuação
“estabilizar”.

O comunicado publicado pela
Direcção das CCOO pede, no
mesmo sentido, que “as forças
democrá ticas estabeleçam um
compromisso de regene ração
institucional para formar um
novo Governo que prepare a
transição para eleições gerais”.
Mas, vai ser também esse o
objectivo da maioria
trabalhadora?

Quem pode garantir que o
movimento das massas não
aproveita a con juntura para
exigir a imediata revoga ção
da LOMCE, da Lei-Mordaça,
da reforma laboral, da

Reforma das pensões de 2013
e de todos os cortes na Saúde,
no Ensino, nos serviços
sociais, nos salários e direitos
dos funcionários públicos?

É impensável que a
perspectiva de um novo Go -
verno implique, para muitos
militantes, a oportunidade de
recolocar, partindo do diá logo
político, a exigência do povo
ca talão de decidir livremente? 

São exigên cias elementares,
sim, mas incompatíveis com
o Regime que apoiou todos
estes ataques. Há muitos a
pensar que a luta por essas
reivindicações concre tas pode
estabelecer a ligação das
aspirações sociais,
democráticas e na cionais com
a batalha contra o Regime
Monárquico.

Talvez, para evitar esta
situação, muitos órgãos da
Comunicação de fensores do
Regime insistam em que a
moção de censura não deve
dar lugar à formação de um
novo Go verno, mas deve ter
um carácter “instrumental” e
levar à convocação imediata
de eleições, esperando que as
sondagens não se enganem e
seja Ciudadanos a ganhá-las.
Mas outros duvidam do
resultado, em virtude da
volatilidade da situação
política.

A corrupção não gangrena só
o PP. Mesmo se ele ganha o
“primeiro prémio”, ela atinge
todos os partidos que vivem
nas e das instituições do
Regime.

Nós defendemos, mais do que
nunca, a actualidade – como
saída para a crise política – do
combate pela República, para
a limpeza radical das
instituições apodrecidas
herdadas do Franquismo.    n

Estado Espanhol | O PP condenado, 
o regime monárquico à beira do abismo
Quando estamos a fechar esta edição do MS, as Cortes de Madrid preparam-se para votar a favor da moção de censura ao governo de
Rajoy apresentada pelo PSOE. Sobre esta moção, a Carta semanal do POSI (Partido Operário Socialista Internacionalista, Secção
espanhola da IVª Internacional) de 28 de Maio dizia:
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Ferroviários franceses mantêm greve 

A29 e Maio, os
ferroviários franceses
fizeram o seu 24º dia
de greve. Um poderoso
movimento

desenvolve-se no seio dos
trabalhadores deste sector, que
têm decidido – em assembleias-
gerais, por todo o país – fazer
greve durante dois dias em cada
cinco de trabalho. A unidade
obtida entre os ferroviários e os
seus sindicatos já é considerada
um facto histórico. 
Os ferroviários lutam pela
manu tenção do seu estatuto
profissional, que garante
diversos direitos, e recusam a
transformação da SNCF
(Sociedade Nacional dos
Caminhos-de-Ferro) em
sociedade anónima e a sua
abertura à concorrên cia, via
para a privatização. O movi -
mento exige a retirada do
projecto do governo de Macron
que determina essas medidas. 
O jornal Informações
Operárias, do Partido Operário
Independente (POI), registou a
discussão reali zada em
Assembleia-geral, no dia 4 de
Maio, numa estação de Paris
(Gare de Lyon), com 120
ferroviários. Um após outro, os
representantes dos sindicatos
falaram, com o objectivo de
desmontar as mentiras que o
Go verno e a Direcção da SNCF
difundem sobre o movimento. 

O dirigente ligado à CGT
(Confederação Geral do
Trabalho) citou o apoio da
popu lação à greve e disse que,
“se formos derrotados, o
Governo aproveitar-se-á disso
para liquidar tudo, os contratos
coletivos, a Segurança social,
as pensões de apo sentação”. A
Assembleia terminou com o
voto pela recondução da greve,
por unanimidade, e a
organização de piquetes. 
O voto na Assembleia Nacional
do projecto de “reforma” da
SNCF, em pri meira leitura, fez
aumentar a raiva dos
trabalhadores. No dia 7 de
Maio, o Primeiro-ministro
Édouard Philippe recebeu,
separadamente, dirigentes das
Centrais sindicais e das
Federações de ferroviários.
Seria, supostamente, uma
negociação. Philippe afirmou,
porém, que não seriam objecto
de dis cussão os eixos principais

desse projecto: abertura à
concorrência, transforma ção em
sociedade anónima e fim do
recrutamento de pessoal com
base no estatuto dos
ferroviários, a partir de 2020.
São estas justamente as
medidas contra as quais a greve
foi convocada. 

O que é que o Primeiro-
ministro se de clarou disposto a
discutir? A retoma , pelo Estado,
da dívida da SNCF. Dívida essa
que é o resultado das me didas
dos sucessivos governos, e não
responsabilidade dos
ferroviários. 

No início de Abril, um estudo
de especialistas, divulgado pela
Comunicação Social, indicou
que a origem da dívida da
SNCF, superior a 50 mil
milhões de eu ros, está na
decisão de construir linhas de
alta velocidade. Como uma
bola de neve, a empresa pública

endividou-se cada vez mais
para pagar os juros dos
financiamentos. Desde 2010,
57% dos empréstimos feitos
pela companhia no mercado
finan ceiro destinam-se ao
pagamento da própria dívida.
Apenas 41% vão para a
manutenção da rede ferroviária.

Disposição para a luta

As declarações dos dirigentes
sindicais, após a reunião com o
Primeiro-ministro, mostraram a
disposição de prosseguir a luta.
O Secretário-geral da
Confederação da CGT, Laurent
Brun, disse: “Para nós,
claramente, a greve continua”. 

O dirigente da Confederação da
Força Operária (FO), François
Grasa, afirmou: “Não há nada
hoje que possa fazer parar a
greve. Os ferroviários não estão
em greve por uma retoma
hipotética da dívida, mas sim pela
retirada do Pro jecto de lei”. 

Não são poucos os
comentadores, na Comunicação
Social, que especulam sobre a
eventual divisão da frente
sindical – até agora sem
sucesso. A exigên cia de
manutenção do estatuto
profissional liga a imensa
maioria dos ferroviários, como
mostram todas as assembleias-
gerais dos trabalhadores.        n

A força do movimento apoia-se na unidade dos trabalhadores com os seus sindicatos 

A 5 de Maio, dezenas de milhares nas ruas contra Macron

Poucos dias de paralisação
dos camionistas por
causa do preço do
gasóleo levaram ao
desabastecimento de

combustível e a todo tipo de
itens nos mercados, hospitais e
até aeroportos.
Este é o resultado da desastrosa
política levada a cabo pelo Golpe
de Estado que assola aquele País
desde 2016 e que pretende
privatizar a maior empresa
brasileira: a Petrobras. A política
privatizadora do regime golpista
já entregou a empresas
estrangeiras a mais valiosa

reserva de petróleo do mundo e
nomeou Pedro Parente como
presidente dessa estatal, com o
claro intuito de entregá-la
igualmente às grandes
multinacionais estrangeiras.
Parente alterou a política de
preços da empresa, passando a
vinculá-los à variação
internacional (apesar de o Brasil
ser autossuficiente em Petróleo).
Desde a adopção de tal política,
há menos de um ano, o preço da
gasolina já subiu 229 vezes (125
só em 2018), representando um
aumento de quase 60%. É a
mesma política que está
desmantelando as refinarias

nacionais para reduzir a
produção de gasolina e gasóleo e
obrigar à importação dos
mesmos.
A paralisação foi extremamente
heterogénea, pois incluiu greve
dos trabalhadores e lockout dos
empresários do sector. Para
conter a parte empresarial do
movimento, o presidente da
Câmara Federal, Rodrigo Maia,
propôs, em conjunto com
Orlando Silva (do Partido
Comunista do Brasil), retirar
dinheiro da Segurança Social
para “subsidiar” os empresários
do sector.

Essa política levou também os
petroleiros a decretar uma greve
de 72 horas, que foi
imediatamente proibida pela
Justiça brasileira. Por conta disso,
a greve foi suspensa
temporariamente.
A única saída para o caos
instalado no Brasil é vencer o
Golpe, é destituir Temer e retornar
Lula da Silva à presidência da
República, como demonstraram
os actos de lançamento da sua
candidatura, no último dia 27, em
centenas de cidades no Brasil e no
mundo (incluindo Lisboa).         n

Maurício Moura

Golpistas ameaçam levar o Brasil ao caos
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Comemoração dos cinquenta anos do Maio de 68

Eis a foto do debate que
teve lugar, no Museu do
Aljube em Lisboa, sobre
o Maio 68, em França.
Na mesa, Pacheco

Pereira, nesse período estudante
universitário no Porto, Luís
Farinha, diretor do Museu,
tendo a seu lado Pereira
Marques, ex-deputado do PS, na
altura estudante em Paris e Aires
Rodrigues, exilado político, mas
que viveu estes acontecimentos,
como trabalhador. 
Para além do relato de alguns
episódios vividos pelos
intervenientes, o debate
permitiu sobretudo sublinhar,
contrariamente à versão
mediática oficializada, que os
acontecimentos ocorridos em
Maio de 68 em França, não se
circunscreveram a ações de
radicalismo juvenil, cujo slogan
seria “É proibido proibir”. Ao
contrário, tratou-se de um
movimento social de enorme
profundidade, no qual os
estudantes assumiram o papel
de guarda avançada, em defesa
dos seus direitos enquanto

estudantes universitários. A
prisão de trezentos de entre eles,
por parte do governo,
convencido que abafava a
resistência, desencadeou uma
vaga de mobilização ao apelo
das organizações estudantis,
como a UNEF, com apoio de
jovens trabalhadores, como
sublinhou Aires Rodrigues,
também ele participante, com
outros jovens da Construção
Civil, nas barricadas do Quartier
Latin.

É esta resistência que obriga as
Centrais Sindicais a
convocarem, para o dia 13 de
Maio, manifestações em todo o

país, juntando a de Paris, na
Place de la République, mais de
500 mil pessoas. 

No dia seguinte, a partir de
Nantes-Bougenais, inicia-se
uma greve geral, estendendo-se
aos principais bastiões da
indústria, como o automóvel e a
metalurgia, em todo o país e que
começa espontaneamente, sem
consignas directas das
organizações sindicais,
obrigando em seguida as
respectivas Centrais a apoiá-la. 

Perante esta greve geral – que
durava há duas semanas e
punha na ordem do dia o fim do
Governo e do Estado gaullista –

Aires Rodrigues falou ainda do
papel que desempenharam os
dirigentes das Centrais
Sindicais, em particular Georges
Séguy, da CGT francesa, para a
deslocar e lhe pôr termo,
fazendo assinar os célebres
“Acordos de Grenelle”, contra a
vontade de milhares de
trabalhadores da Renault, diante
da fábrica, gritando: “Não
Assinem!”.

Apesar de não ter ido até ao fim,
este Movimento Social teve
consequências na vida política
francesa, levando à queda do
regime Bonapartista da Vª
República, menos de um ano
depois. A nível internacional,
faz-se sentir, alguns meses
depois, na Revolta de Praga,
contra a invasão dos tanques
russos e, mais directamente, em
Portugal, na revolta dos
estudantes de Coimbra em
1969, em plena ditadura.         n

Correspondente MS

A organização da Marcha
Federal Educativa estima em 280
mil o número de participantes na
mobilização de 24 de Maio, que
teve como lema «A Escola
argentina ensina, resiste e sonha».

As várias reivindicações do
sector que presidiram à Marcha
podem encaixar-se em dois
grandes blocos: a exigência da
negociação colectiva e o combate
à degradação da Escola pública.

Esta foi a segunda marcha federal
do sector realizada este ano,
depois da que teve lugar em
Março. Passaram três meses e «o
panorama não apresenta
melhoras». O governo de Macri,
para além de ter deixado de
destinar os 6% do PIB à
Educação, tal como está
consagrado na lei, eliminou, por

decreto, a «mesa das
negociações» com os docentes,
que lutam por salários acima da
inflação – nalgumas províncias
com greves de longa duração.

Para além da questão salarial, há
ainda a da formação (permanente
e gratuita) dos docentes, que foi
abandonada, e, denunciam os

sindicatos, a política de cortes
que o governo de Macri aplica a
todo o sector, que, se não for
travada, conduzirá à «destruição
da Escola pública e gratuita».

Com o desinvestimento na
Educação, o panorama está hoje
marcado pela «falta de edifícios,
o encerramento de escolas, salas

de aula com alunos a mais, fecho
de oficinas em escolas técnicas,
disciplinas que ficam por dar por
falta de professores nomeados,
estudantes sem bolsas e sem
livros», denunciam as
organizações sindicais.

No final da concentração, a
Secretário-geral da Confederação
de Trabalhadores da Educação da
República Argentina (CTERA) –
denunciando uma política
educativa que tem como eixos
«cortes, repressão, pôr os
professores em confronto com a
sociedade e o desprestígio da
escola pública» – exortou as
demais organizações a
convocarem uma greve geral no
sector.                                          n

280 mil em Buenos Aires em defesa da Escola pública
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Preparar a participação nos 
encontros de Paris, de 8 e 9 de Junho
Para dar continuidade à 9ª
Conferência Mundial Aberta
(CMA) contra a Guerra e a
Exploração, realizada em
Dezembro passado, na Argélia,
teve lugar uma reunião em
Lisboa, a 18 de Maio.

O seu objectivo foi debater
ideias e propostas para a
reunião com militantes de
outros países europeus (a
realizar em Paris a 8 de Junho)
e, também, dos outros
continentes (a ter lugar no dia
seguinte).

Após um debate livre, que teve
como base a última carta de
sindicalistas de França e da
Alemanha (ver caixa) e um
texto de Carmelinda Pereira, foi
acordada a seguinte Resolução:

A intervenção dos militantes
portugueses em Paris deve ser

centrada na necessidade de
defender os serviços públicos,
alvo de uma ofensiva em todo o
continente europeu, e que em
Portugal assume um aspecto
especial, em virtude do
pagamento dos juros de uma
dívida de que o povo português
não é responsável.

E igualmente centrada na
resposta para responder ao
ataque aos direitos laborais,
nomeadamente a destruição da
contratação colectiva, em
conjunto com a generalização
de uma política de precariedade
e de baixos salários, fazendo do
nosso país uma fábrica de
produção de mão-de-obra
qualificada, para ser
rentabilizada nos países
economicamente mais ricos.

Propor à reunião europeia de
Paris que adopte uma

plataforma que sirva de
base à defesa dos direitos
sindicais, procurando as
formas de a impor à União
Europeia e a todo e
qualquer país europeu;

Agir, nos respectivos
sindicatos, em defesa de
acções de luta combinadas,
começando por dar um sinal de
que é possível a luta sindical
em conjunto, através de uma
hora de greve em simultâneo
nos países envolvidos.

Mandatar os camaradas José
Casimiro e Aires Rodrigues
para a participação nas reuniões
de Paris, tendo como razões
principais: um estar por dentro
das lutas que têm sido
desenvolvidas em múltiplas
empresas (para defender postos
de trabalho, contratos
colectivos e vínculos, de que

são exemplo as mobilizações
dos trabalhadores da Altice
Telecom, dos CTT, da Petrogal,
etc.); e o outro por poder relatar,
de viva voz, a batalha dos
médicos e dos utentes para
defender o Serviço Nacional de
Saúde (SNS).

Realizar uma campanha
financeira que suporte as
despesas com a sua deslocação
a Paris.

Criar um grupo de militantes
que possa coordenar a
elaboração da página na
Internet do AIT em Portugal. n

No princípio de Março,
endereçámos um convite para
um Encontro Europeu, a
8.JUN, no quadro do Comité
Internacional de Ligação e de
Intercâmbio (CILI),
constituído no decurso da 9ª
CMA.

Desde então, todos os
acontecimentos ocorridos na
Europa confirmam o
desmoronamento crescente da
União Europeia (UE).

O último elemento, até à data,
é a crise aberta ao mais alto
nível desde o anúncio da
proposta de Orçamento da UE
para 2020-2027.

Em consequência directa do
Brexit, este Orçamento
desagrada a todos os governos
europeus, empenhando-se,
cada um deles, em puxar a
brasa à sua sardinha: entre
aqueles que, como a França, se
opõem à redução dos subsídios
aos agricultores; os que, como

a Dinamarca e a Holanda, se
recusam a aumentar a sua
contribuição para o
Orçamento; ou os que, como a
Hungria ou a Polónia, se
recusam a perder milhares de
milhões de euros dos Fundos
de coesão; entre todos eles, o
dilaceramento atinge o seu
paroxismo.

Toda esta crise é ampliada pela
guerra económica comandada
por Trump, ameaçando impor
taxas às importações de aço e
alumínio feitas pelos EUA.

Sufocados, os diferentes
governos voltam-se contra as
respectivas classes operárias e
procuram pôr ainda mais em
causa o sustentáculo das leis e
regulamentações arrancadas
pela luta de classe em cada
país: estatutos e convenções
colectivas, pensões, serviços
públicos… Esta política
provoca resistência em todos
os países da Europa, a qual se

exprime de múltiplas formas.

Na Alemanha, a crise do SPD
– desacreditado pelos anos de
Grande Coligação com Merkel
e de submissão à política de
austeridade ditada pelo capital
financeiro  – atingiu uma nova
etapa: um terço dos delegados
ao Congresso do SPD, que
acaba de se realizar,
representando de facto muito
mais na base do partido,
expressou a sua resistência
contra a continuação da
política da Agenda do ex-
chanceler Schröeder,
abstendo-se, enquanto perto de
30% votaram pela candidata
Simone Lange, que se tinha
apresentado contra esta
política da Agenda.

Em França, enquanto a greve
dos ferroviários dura desde 3
de Abril, os trabalhadores da
Air France acabam de infligir
uma derrota a Macron,
votando maioritariamente

“não” no referendo – proposto
pelo presidente do Conselho
de Administração, tentando
assim travar a greve — unindo
10 sindicatos de todas as
categorias (pilotos,
hospedeiras e comissários de
bordo, pessoal de terra).

E, no movimento operário, em
cada um dos nossos países,
desenrolam-se processos
contraditórios, que teremos
oportunidade de discutir na
nossa reunião de 8 de Junho.

A todos vós, endereçamos o
convite para nos enviarem as
vossas contribuições sobre a
apreciação da situação
existente em cada um dos
vossos países.

Antes de 8 de Junho, fazer-
vos-emos chegar uma proposta
a submeter à discussão do
nosso Encontro Europeu.     n

Carta dos sindicalistas Patrick Hébert (Paris) e Gotthard Krupp (Berlim)


