
editorial AA  GGuueerrrraa  SSoocciiaall  ccoonnttrraa  ooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  
EEmm  PPoorrttuuggaall  ee  nnoo  MMuunnddoo  

GGoovveerrnnoo,,  CCoommiissssããoo  EEuurrooppeeiiaa  ee  BBCCEE
aappeerrttaamm  oo  cceerrccoo  aaoo  qquuee  rreessttaa  ddee  ddiirreeiittooss  ddooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess

HHáá  mmaaiiss  ddee  vviinnttee  aannooss  qquuee  ooss  ssaalláárriiooss  
rreeaaiiss  bbaaiixxaamm  eemm  PPoorrttuuggaall..  EEmm  22002222,,  
tteerrããoo  ccaaííddoo,,  eemm  mmééddiiaa,,  mmaaiiss  uunnss  1100%%..

EEnnqquuaannttoo  iissssoo,,  aass  ggrraannddeess  mmuulltitinnaa‐‐
cciioonnaaiiss  ((ee  nnaacciioonnaaiiss))  ddaa  eenneerrggiiaa,,  ddaa  ddiissttrrii‐‐
bbuuiiççããoo  ee  ddee  mmuuiittooss  oouuttrrooss  sseeccttoorreess  
eemmbboollssaamm  lluuccrrooss  rreeccoorrddee  sseemm  mmeexxeerreemm  
uumm  ddeeddoo,,  ppeelloo  ssiimmpplleess  eeffeeiittoo  ddaass  ssaannççõõeess  
aammeerriiccaannaass  ee  eeuurrooppeeiiaass  aaoo  rreeggiimmee  ddee  
PPuutitinn..

EE  qquuee  ffaazz  oo  ggoovveerrnnoo  ddoo  PPSS??  LLeemmbbrraa‐‐ssee  
ddee  qquuee  ffooii  eelleeiittoo  ppeellooss  vvoottooss  ddee  uummaa  
ggrraannddee  ppaarrttee  ddoo  ppoovvoo  ttrraabbaallhhaaddoorr,,  mmoobbii‐‐
lliizzaaddoo  ppaarraa  eevviittaarr  oo  rreeggrreessssoo  ddooss  ppaarrtitiddooss  
ddaa  ttrrooiikkaa  ee  ddaa  aauusstteerriiddaaddee??

NNããoo,,  oo  ggoovveerrnnoo  nnããoo  eennccoonnttrraa  mmeellhhoorr  
ddoo  qquuee  iimmppoorr  nnoovvooss  ccoorrtteess  ssaallaarriiaaiiss  nnoo  
OOrrççaammeennttoo  ppaarraa  22002233  ((ddiissffaarrççaaddooss,,  éé  
ccllaarroo,,  ddee  rriiddííccuullooss  ““aauummeennttooss””,,  mmuuiittoo  
iinnffeerriioorreess  àà  iinnflflaaççããoo))..  

NNããoo  eennccoonnttrraa  mmeellhhoorr  ddoo  qquuee  iimmppoorr  
uummaa  ““AAggeennddaa  ddoo  TTrraabbaallhhoo  DDiiggnnoo””  qquuee  
mmaannttéémm  aa  ccaadduucciiddaaddee  ddooss  ccoonnttrraattooss  
ccoolleecctitivvooss  ee  ccoonnssoolliiddaa  aa  pprreeccaarriieeddaaddee  ddoo  
eemmpprreeggoo..

NNããoo  eennccoonnttrraa  mmeellhhoorr  ddoo  qquuee  iimmppoorr  
uumm  ““AAccoorrddoo  ddee  CCoonncceerrttaaççããoo  SSoocciiaall””  qquuee  
ggaarraannttee  aaooss  ppaattrrõõeess  qquuee  ooss  lliimmiittaaddooss  aauu‐‐
mmeennttooss  ddoo  ssaalláárriioo  mmíínniimmoo  pprreevviissttooss  llhheess  
sseerrããoo  rreeeemmbboollssaaddooss  ppeellaa  sseegguurraannççaa  ssooccii‐‐
aall;;  ee  qquuee  ooss  aauummeennttooss  ssaallaarriiaaiiss,,  
mmeerraammeennttee  ““ddee  rreeffeerrêênncciiaa““  ((nnããoo  vviinnccuullaa‐‐
titivvooss)),,  ppaarraa  ooss  pprróóxxiimmooss  aannooss  sseerrããoo,,  nnaa  
rreeaalliiddaaddee,,  ccoorrtteess  ssaallaarriiaaiiss,,  jjáá  qquuee  mmuuiittoo  
iinnffeerriioorreess  àà  iinnflflaaççããoo..

MMeessmmoo  aassssiimm,,  aa  CCEE  ((CCoommiissssããoo  EEuurroo‐‐
ppeeiiaa))  cchhaammaa  oo  ggoovveerrnnoo  àà  ppeeddrraa::  oo  oorrççaa‐‐
mmeennttoo  ppaarraa  22002233  éé  ddee  aauusstteerriiddaaddee,,  mmaass  
nnããoo  cchheeggaa..  PPoorrttuuggaall,,  ddiizz  oo  ccoommiissssáárriioo  
GGeenntitilloonnii,,  aarrrriissccaa‐‐ssee  aa  ffaallhhaarr  aass  mmeettaass  
oorrççaammeennttaaiiss  ssee  oo  ggoovveerrnnoo  ddeerr  aappooiiooss  
ppaarraa  ccoommppeennssaarr  oo  aauummeennttoo  aassttrroonnóómmiiccoo  
ddooss  pprreeççooss  ddaa  eenneerrggiiaa..  EE  vveemm  aaíí  ddee  nnoovvoo  
oo  pprroocceeddiimmeennttoo  ppoorr  ddééfificcee  ee//oouu  ddíívviiddaa  
eexxcceessssiivvoo!!  

EEmm  fifinnss  ddee  JJuullhhoo,,  oo  BBCCEE  ((BBaannccoo  CCeennttrraall  
EEuurrooppeeuu))  aannuunncciiaarraa  eemm  LLiissbbooaa  uumm  nnoovvoo  
mmeeccaanniissmmoo  mmoonneettáárriioo,,  ddiittoo  aanntitiffrraaggmmeenn‐‐
ttaaççããoo,,  qquuee  pprreevvêê  qquuee  ooss  ppaaíísseess  ddaa  UUEE  qquuee  
eennttrreemm  eemm  pprroocceeddiimmeennttoo  ppoorr  ddééfificcee  ((oouu  
ddíívviiddaa))  eexxcceessssiivvoo  ppaasssseemm  aa  tteerr  aa  ppoollíítiticcaa  
oorrççaammeennttaall,,  fifissccaall,,  eeccoonnóómmiiccaa,,  ssoocciiaall  ddii‐‐
rreeccttaammeennttee  ggoovveerrnnaaddaa  ddee  FFrraannqquueeffoorrttee..  

CCoomm  eeffeeiittoo,,  aa  iinnflflaaççããoo  ccaauussaarráá  iinneevviittaa
vveellmmeennttee  aattaaqquueess  eessppeeccuullaatitivvooss  ddooss  mmeerr‐‐

ccaaddooss  aaooss  ppaaíísseess  ““mmaaiiss  ffrraaccooss””,,  ffaazzeennddoo  
ddiissppaarraarr  aass  ttaaxxaass  ddee  jjuurroo  ddaass  ssuuaass  oobbrrii‐‐
ggaaççõõeess  ddoo  tteessoouurroo..  PPaaíísseess  ccoommoo  PPoorrttuuggaall,,  
GGrréécciiaa,,  mmaass  ttaammbbéémm  EEssppaannhhaa  oouu  FFrraannççaa  
((oouu  qquuaallqquueerr  uumm,,  ccoommoo  ddiizz  oo  BBCCEE)),,  ssóó  ssee  
ssaallvvaarrããoo  ddaa  bbaannccaarrrroottaa  ssee  oo  BBCCEE  llhheess  
ccoommpprraarr  oobbrriiggaaççõõeess  ((ccoommoo  ffeezz  ggeenneerraallii‐‐
zzaaddaammeennttee  dduurraannttee  aa  ppaannddeemmiiaa,,  ccrriiaannddoo  
aa  iinnflflaaççããoo  aaccttuuaall))..  OOrraa,,  oo  BBCCEE  ssóó  ccoommpprraa‐‐
rráá  ssee  ooss  ggoovveerrnnooss  ccuummpprriirreemm  ccrriittéérriiooss  
eessttrriittooss,,  qquuee  ooss  ppoorrããoo,,  nnaa  pprráátiticcaa,,  ssoobb  
ssuuaa  ttuutteellaa  ddiirreeccttaa..

EEmm  SSeetteemmbbrroo,,  aa  CCEE  aannuunncciioouu,,  ppaarraa  
ccoommpplleettaarr  eessttee  ddiissppoossiititivvoo,,    aa  rreessttaauurraaççããoo  
ddooss  ccrriittéérriiooss  ddee  MMaaaassttrriicchhtt  jjáá  ppaarraa  oo  
pprróóxxiimmoo  oorrççaammeennttoo  ((22002244))  ––  eemm  rreeggiimmee  
aaiinnddaa  mmaaiiss  aaggrraavvaaddoo  ddoo  qquuee  aanntteess..  

OOss  ggoovveerrnnooss  ppaassssaarrããoo  aa  ““nneeggoocciiaarr””  
ccoomm  aa  CCoommiissssããoo  aa  ddeessppeessaa  mmááxxiimmaa  aauuttoo‐‐
rriizzaaddaa  ccaaddaa  aannoo..  DDeeppooiiss  ccaaddaa  ppaaííss  ffaazz  oo  
sseeuu  cciirrccoo  ppaarrllaammeennttaarr  ““ddeemmooccrráátiticcoo””  aa  
ffaazzeerr  ddee  ccoonnttaa  qquuee  ddeecciiddee  aallgguummaa  ccooiissaa,,  
ee  aa  sseegguuiirr  aa  CCoommiissssããoo  vviiggiiaarráá  mmiilliimmeettrrii‐‐
ccaammeennttee  ssee  aass  ssuuaass  oorrddeennss  eessttããoo  aa  sseerr  

ccuummpprriiddaass..
PPooddee  eennttããoo  oo  ggoovveerrnnoo  ddee  AAnnttóónniioo  

CCoossttaa  ffaazzeerr  oouuttrraa  ccooiissaa  qquuee  nnããoo  sseejjaa  
aappeerrttaarr  ccaaddaa  vveezz  mmaaiiss  oo  ggaarrrroottee  aaooss  
ttrraabbaallhhaaddoorreess  ppoorrttuugguueesseess??

PPooddeerr,,  ppooddiiaa..  PPaarraa  iissssoo,,  tteerriiaa,,  ppoorréémm,,  
ddee  rroommppeerr  ccoomm  oo  eessppaarrtitillhhoo  ddaa  CCEE  ee  ddoo  
BBCCEE..  EE  ffaazzeerr  uummaa  ccooiissaa  qquuee  hhoojjee  éé  ssaaccrrii‐‐
llééggiioo  ddiizzeerr  ppuubblliiccaammeennttee::  rreessttaauurraarr  aa  
ssoobbeerraanniiaa  ddooss  eelleeiittoorreess  ssoobbrree  oo  oorrççaa‐‐
mmeennttoo  ddoo  EEssttaaddoo,,  oo  ggoovveerrnnoo  ddaa  nnaaççããoo,,  oo  
ddeesstitinnoo  ddoo  ppaaííss..

CCoommoo  aassssiinnaalloouu  rreecceenntteemmeennttee  uumm  ppuu‐‐
bblliicciissttaa  ddee  ddiirreeiittaa  nnoo  PPúúbblliiccoo  ((vveerr  aarrtitiggoo  
nnaa  ppáágg..  22)),,  ttooddaa  aa  ppoollíítiticcaa  eemm  PPoorrttuuggaall  
rreedduuzz‐‐ssee  hhoojjee  eemm  ddiiaa  aa  uummaa  eenncceennaaççããoo..  
OOss  aaccttoorreess  fifinnggeemm  tteerr  ggrraannddeess  ddiivveerr‐‐
ggêênncciiaass  eennttrree  ssii  ((lliibbeerraaiiss!!  ssoocciiaalliissttaass!!,,    
ssoocciiaall‐‐ddeemmooccrraattaass!!)),,  mmaass,,  nnaa  rreeaalliiddaaddee,,  oo  
ggoovveerrnnaannttee  ddee  ttuurrnnoo  lliimmiittaa‐‐ssee  aa  oobbeeddee‐‐
cceerr  ààss  oorrddeennss  ddee  BBrruuxxeellaass  ee  FFrraannqquueeffoorrttee  
ssoobbrree  aa  aapplliiccaaççããoo  ddaa  aauusstteerriiddaaddee..

ÉÉ  PPOOSSSSÍÍVVEELL  RROOMMPPEERR  OO  CCEERRCCOO
PPEELLAA  AACCÇÇÃÃOO  UUNNIIDDAA  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS  
PPEELLAASS  SSUUAASS  RREEIIVVIINNDDIICCAAÇÇÕÕEESS  CCOOMMUUNNSS!!

NNóóss,,  dd’’OO  TTrraabbaallhhoo,,  ddiizzeemmooss  qquuee  éé  ppoo‐‐
ssssíívveell  rroommppeerr  oo  cceerrccoo..  UUnniiddooss,,  ooss  ttrraabbaa‐‐
llhhaaddoorreess  ssããoo  ccaappaazzeess  ddee  rroommppeerr  aa  eessppiirraall  
iinnffeerrnnaall  ddee  eemmppoobbrreecciimmeennttoo  ddoo  ppoovvoo  ppaa‐‐
rraa  aalliimmeennttaarr  aa  gguueerrrraa,,  aa  eessppeeccuullaaççããoo  ee  oo  
eennrriiqquueecciimmeennttoo  ddee  uummaa  mmiinnoorriiaa  íínnfifimmaa..

AA  iinnflflaaççããoo  ee  aa  rreecceessssããoo  uunniirraamm  aass  
rreeiivviinnddiiccaaççõõeess  uurrggeenntteess  ddee  ttooddooss..  

ÉÉ  pprreecciissoo,,  ppooiiss,,  rreeaalliizzaarr  ppoorr  ttooddoo  oo  
llaaddoo  pplleennáárriiooss  ddee  ttrraabbaallhhaaddoorreess,,  nnoo  
ppúúbblliiccoo  ee  nnoo  pprriivvaaddoo,,  qquuee  eelleejjaamm  ddeellee‐‐
ggaaddooss  qquuee  ssee  ccoooorrddeenneemm  llooccaall,,  rreeggiioonnaall  ee  
nnaacciioonnaallmmeennttee  ccoomm  ooss  ssiinnddiiccaattooss  ee  ccoommii‐‐
ssssõõeess  ddee  ttrraabbaallhhaaddoorreess  ppaarraa  aapprroovvaarr  uumm  
ccaaddeerrnnoo  ddee  rreeiivviinnddiiccaaççõõeess  uurrggeenntteess  úúnnii‐‐
ccoo,,  nnaacciioonnaall,,  ddee  ttooddooss,,  ee  oorrggaanniizzaarr  aaccççõõeess  
ee  mmaanniiffeessttaaççõõeess  uunniittáárriiaass,,  ddee  mmaassssaass,,  
aabbrriinnddoo  oo  ccaammiinnhhoo  ppaarraa  aa  ggrreevvee  ggeerraall  ssee  
oo  ggoovveerrnnoo  nnããoo  aacceeiittaarr  oo  nnoossssoo  ccaaddeerrnnoo  
rreeiivviinnddiiccaatitivvoo..  

EEssssee  mmoovviimmeennttoo  ccoonnvveerrggiirráá  ccoomm  aa  
rreessiissttêênncciiaa  ddooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  nnooss  oouuttrrooss  
ppaaíísseess  ddaa  EEuurrooppaa,,  ccoomm  aass  lluuttaass  ee  aass  
ggrreevveess  eemm  FFrraannççaa,,  nnaa  BBééllggiiccaa,,  nnaa  
AAlleemmaannhhaa,,  eemm  EEssppaannhhaa,,  nnaa  GGrréécciiaa,,  nnaa  
GGrrãã‐‐BBrreettaannhhaa..  AAggoorraa,,  aattéé,,  nnaa  CChhiinnaa  ((vveerr  
ppáággiinnaass  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss))..  

HHáá  uumm  ccaammiinnhhoo  ddee  rreessiissttêênncciiaa,,
hháá  qquuee  ttrriillhháá‐‐lloo..

UUnniirr
ooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess

ddoo  ppúúbblliiccoo  ee  ddoo  pprriivvaaddoo
ppaarraa  rroommppeerr  oo  cceerrccoo!!

PPoorr  uumm  ccaaddeerrnnoo
ddee  rreeiivviinnddiiccaaççõõeess  

uurrggeenntteess
úúnniiccoo,,  nnaacciioonnaall,,  ddee  ttooddooss,,

ppaarraa  ggaannhhaarr::
AAuummeennttoo  ggeerraall  iimmeeddiiaattoo
ddee  ssaalláárriiooss  ppeelloo  mmeennooss

iigguuaall  àà  iinnflflaaççããoo!!
oo

IInnddeexxaaççããoo  ddooss  ssaalláárriiooss
ee  ppeennssõõeess  àà  iinnflflaaççããoo!!

oo

CCoonnggeellaammeennttoo  ddaass  rreennddaass
ee  pprreessttaaççõõeess  ddaass  hhiippootteeccaass!!

oo

3355  hhoorraass  ppaarraa  ttooddooss,,
sseemm  rreedduuççããoo  ddee  ssaalláárriioo!!

oo

CCoonnfifissccoo  ddooss  ssuuppeerr--lluuccrrooss
ddaass  ggrraannddeess  eemmpprreessaass!!

oo

FFiimm  ddaa  pprreeccaarriieeddaaddee,,  
ccoonnttrraattooss  ddee  ttrraabbaallhhoo

ppaarraa  ttooddooss!!
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Não nos cansamos nem nos cansaremos de 
chamar a atenção, neste jornal, para o facto 
de que a subordinação de todos os governos, 
actual e anteriores, de direita ou “de esquer‐
da”, ao regime dos tratados da União Euro‐
peia e da NATO, que exprimem os interesses 
do grande capital mundial, tem como efeito 
transformar toda a parafernália “democrá‐
tica” e “constitucional”, das eleições à vota‐
ção do orçamento, numa gigantesca ence‐
nação para ofuscar a realidade nua e crua.

A realidade nua e crua é que quem manda 
no destino de Portugal e dos outros países, 
nas grandes e nas pequenas coisas, são leis e 
pessoas, em Bruxelas e Franqueforte, que 
ninguém elege e nenhum eleitor, português 
ou de qualquer outro país, controla.

E que, consequentemente, qualquer go‐
verno e qualquer política que queira, mesmo 
minimamente, defender os interesses da 
população trabalhadora se encontra imedi‐
atamente e a cada passo e mesmo passinho, 
ante uma escolha simples mas brutal: ou 
rompe com o quadro daqueles tratados e 
mecanismos; ou volve‐se seu mero instru‐
mento e parte integrante da encenação e 
ofuscação geral.

A coisa não é só evidente para nós, que 
dispomos do escalpelo do marxismo.

Pode o leitor objectar: tão evidente não há‐

de ser, se o fosse, os dirigentes do PCP, do BE, 
até do PS, já se teriam apercebido e com‐
preendido que, ao aceitarem as regras do 
jogo político deste regime, se transformam 
em esteios dos interesses do grande capital, 
qualquer que seja a retórica que mantenham.

A objecção será lícita. Só que não colhe.
Eles, todos eles, lamentavelmente, sabem sim, 
apercebem‐se muito bem. Todos se aperce‐
bem.

A prova mais recente foi dada com todas as 
letras num texto publicado no jornal Público, 
órgão, bem entendido, do próprio regime, pelo 
seu regular cronista João Miguel Tavares, arauto 
professo da “direita esclarecida”.

Sob o esclarecedor título “Do Socialismo ao 
Neoliberalismo é só um Pulinho”, escreveu JMT 
(a 27 de Outubro, a propósito de uma obscura 
polémica entre Costa e a Iniciativa Liberal):

“Não compro essa tese [sobre as razões da 
zanga de Costa]. O problema é bem mais fundo, 
e tem menos que ver com o excesso de 
divergência política do que com a falta dela. 
Estamos nas mãos dos mercados. Portugal 
transformou‐se nos últimos 20 anos num país 
totalmente dependente da Europa. Não há vida 
para além do défice, nem vida para além de 
Bruxelas. Somos um país estagnado e enve‐
lhecido, e o pouco investimento que o Governo 
faz é com fundos dos países ricos europeus, aos 

quais oferecemos em troca a nossa melhor 
mão‐de‐obra, porque qualquer jovem ambi‐
cioso e qualificado foge de Portugal. Neste con‐
texto, António Costa ou saía da casa europeia 
(uma loucura) ou acabaria casado com a TINA. 
Claro que não teve alternativa. Donde, para um 
partido de poder português, o combate ideoló‐
gico não passa de uma encenação ideológica. 
Como se vê. O socialista António Costa de 2015 
é afinal o neoliberal António Costa de 2022. O 
primeiro faz ridículos vídeos de apoio a Lula da 
Silva de manhã; o segundo abraça a inflação à 
tarde para diminuir a dívida pública à custa dos 
rendimentos dos portugueses. O ódio de António 
Costa à IL é o ódio ao seu reflexo no espelho em 
2022.” [sublinhados nossos]

A afirmação de que “sair da casa europeia 
(JMT quer dizer: da União Europeia)” é uma 
“loucura” é, evidentemente, da exclusiva 
responsabilidade do autor. Reconheça‐se, no 
mais, que é perfeitamente lógica, vinda de um 
defensor confesso e professo do capitalismo.

No resto, porém, nada a dizer sobre o que 
JMT diz. E o que ele diz, todos o sabem.

A pergunta que se devolve ao leitor com 
dúvidas é esta: porque se recusam os diri‐
gentes dos partidos que recolhem os votos 
dos trabalhadores, que também sabem o 
que JMT sabe, a dizê‐lo alto e bom som?

A dizer: o rei vai nu, alto e pára o baile?

A propósito de um artigo recente de um prócere do “liberalismo”: 
para um partido de poder português, o combate ideológico não passa de uma encenação ideológica

política A GRANDE ENCENAÇÃO
TTooddooss  SSaabbeemm,,  TTooddooss  CCoollaabboorraamm

QQuueerreemm  aall iieennaarr  oo  ddiirreeiittoo  iinnaall iieennáávveell   ddooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  àà  ggrreevvee!!
José Casimiro 

OO  ddiirreeiittoo  àà  ggrreevvee  ffooii  dduurraammeennttee  ccoonnqquuiissttaaddoo  nnaa  lluuttaa..  DDaa  ggrreevvee  ee  ddaa
lluuttaa  ssaaíírraamm  ttooddooss  ooss  nnoovvooss  ddiirreeiittooss  ee  ccoonnqquuiissttaass  ddooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess..  
MMeessmmoo  nnaass  ccoonnddiiççõõeess  mmaaiiss  dduurraass  ddoo  ffaasscciissmmoo  nnuunnccaa  ooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  
aabbddiiccaarraamm  ddee  lluuttaarr  ee  ddee  ffaazzeerr  ggrreevvee..  AA  ggrreevvee  ggaarraannttee  aa  ddeeffeessaa  ddooss  sseeuuss  
iinntteerreesssseess  llaabboorraaiiss,,  eeccoonnóómmiiccooss  ee  ppoollíítiticcooss..  NNããoo  ssee  ccoonncceebbee  ddeemmooccrraacciiaa  
sseemm  ddiirreeiittoo  àà  ggrreevvee,,  úúnniiccaa  vveerrddaaddeeiirraa  aarrmmaa  ddooss  ffrraaccooss  ccoonnttrraa  ooss  ffoorrtteess..

MMaass  ppoorr  iissssoo  mmeessmmoo  eellaa  éé  ooddiiaaddaa..  AA  mmoobbiilliizzaaççããoo,,  aa  uunniiddaaddee  ee  aa  ggrreevvee  
ttoorrnnaa  ooss  ffrraaccooss  mmaaiiss  ffoorrtteess  ddoo  qquuee  ooss  ppooddeerroossooss  ––  aattéé  ppooddeemm  ddeerrrruubbáá‐‐
llooss..  AA  ggrreevvee,,  ccaaddaa  ggrreevvee,,  ppõõee  eemm  ccaauussaa  oo  ppooddeerr  aabbssoolluuttoo  ddoo  ppaattrroonnaattoo..
PPoorr  iissssoo,,  ssoobbrreettuuddoo  qquuaannddoo  aa  ccrriissee  bbaattee  àà  ppoorrttaa  ––  ee,,  hhoojjee,,  aa  ccrriissee  aarrrroomm‐‐
bbaa  ccoonnssttaanntteemmeennttee  aa  ppoorrttaa  ––  oo  ccaappiittaall  tteennttaa  lliimmiittaarr  oouu  mmeessmmoo  ssuupprriimmiirr
eessssee  ddiirreeiittoo..

EExxeemmpplloo  mmaaiiss  rreecceennttee  eemm  PPoorrttuuggaall::  aa  mmaarrccaaççããoo  ddee  eexxtteennssííssssiimmooss  ““sseerr‐‐
vviiççooss  mmíínniimmooss””  nnaa  ggrreevvee  ddoo  MMeettrroo  ddee  LLxx    ((ee  nnaa  ddaa  CCPP  ee  ddaa  IIPP))  ppaarraa  aannuullaarr  
qquuaaiissqquueerr  eeffeeiittooss  pprráátiticcooss  ddeellaa..  AAnntteess  hhoouuvveerraa  aa  aanniiqquuiillaaççããoo  ddaass  ggrreevveess  
ddooss  eesstitivvaaddoorreess  ee  ddooss  mmoottoorriissttaass  ddee  mmaattéérriiaass  ppeerriiggoossaass  ppeellaa  ““rreeqquuiissiiççããoo  
cciivviill””  ee  mmeessmmoo  mmiilliittaarr,,  ccoomm  aa  mmoobbiilliizzaaççããoo  ddaa  ppoollíícciiaa  ee  ddoo  eexxéérrcciittoo..  

AA  rreepprreessssããoo  ppaarraa  eessmmaaggaarr  aa  lluuttaa  ddooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  ee//oouu  aa  ssuuaa  ddiirreeççããoo
ee  aattéé  pprrooiibbiirr  ppuurraa  ee  ssiimmpplleessmmeennttee  oo  eexxeerrccíícciioo  ddoo  ddiirreeiittoo  ddee  ggrreevvee  éé  uummaa  
tteennddêênncciiaa  ccrreesscceennttee  ddoo  ccaappiittaalliissmmoo  ddeeccaaddeennttee..

OO  CCoonnggrreessssoo  ddooss  EEUUAA  aaccaabbaa  ddee  pprrooiibbiirr  aa  ggrreevvee  ddooss  ffeerrrroovviiáárriiooss..  EEmm  
IInnggllaatteerrrraa,,  oo  ddiirreeiittoo  àà  ggrreevvee  ee  ooss  ssiinnddiiccaattooss  ffoorraamm  aallvvooss  ddoo  ggoovveerrnnoo  ddee    
MMaarrggaarreett  TThhaattcchheerr,,  vvoollttaannddoo  aaggoorraa  aass  ggrreevveess  aa  sseerreemm  ccooaarrccttaaddaass  ppeelloo  
mmaaiiss  rreecceennttee  ggoovveerrnnoo  ddee  RRiisshhii  SSuunnaakk..  UUmm  ppoouuccoo  ppoorr  ttooddaa  aa  EEuurrooppaa,,  ooss  
““sseerrvviiççooss  mmíínniimmooss””  ee  aa  ““rreeqquuiissiiççããoo  cciivviill””  ssããoo  ffeerrrraammeennttaass  ttoottaalliittáárriiaass
ddaa  ddeessttrruuiiççããoo  ddeessssee  ddiirreeiittoo  ffuunnddaammeennttaall  ddooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess..

AA  mmaannssííssssiimmaa  ee  iinntteeggrraaddaa  CCoonnffeeddeerraaççããoo  EEuurrooppeeiiaa  ddee  SSiinnddiiccaattooss  mmaannii‐‐
ffeessttoouu,,  eemm  SSeetteemmbbrroo,,  àà  CCoommiissssããoo  EEuurrooppeeiiaa  aa  ssuuaa  ““pprreeooccuuppaaççããoo””  ppoorr
eessttaa  eessttaarr  aa  pprreeppaarraarr  uumm  RReegguullaammeennttoo  ppaarraa  pprreeccaavveerr  ssiittuuaaççõõeess  ddee  eemmeerr‐‐
ggêênncciiaa  ee  ggaarraanntitirr  qquuee  oo  mmeerrccaaddoo  úúnniiccoo  éé  ccaappaazz  ddee  rreessiisstitirr  aa  ccrriisseess  ccoommoo  aa  
ppaannddeemmiiaa  ddee  CCoovviidd..  NNoo  pprroojjeeccttoo  ddaa  CCoommiissssããoo,,  ddeeiixxaa,,  ppeellaa  pprriimmeeiirraa  vveezz,,
ddee  ssee  eexxcclluuiirr  eexxpplliicciittaammeennttee  oo  ddiirreeiittoo  àà  ggrreevvee  ee  oouuttrraass  ffoorrmmaass  ddee  lluuttaa  
pprreevviissttaass  nnaass  lleeggiissllaaççõõeess  nnaacciioonnaaiiss  ddooss  ffaaccttoorreess  qquuee  ppooddeemm  ddeefifinniirr  aa  
ssiittuuaaççããoo  ddee  ccrriissee..  FFiiccaarriiaa  oo  ccaammiinnhhoo  aabbeerrttoo  ppaarraa  mmeeddiiddaass  ddee  ffoorrççaa  ccoonnttrraa  
aa  aaccççããoo  ccoolleecctitivvaa  ddooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  ppoorr  ““pprroovvooccaarr  uummaa  ccrriissee””..

SSaabbeemmooss  ccoommoo  vviivveemmooss  tteemmppooss  ddee  ggrraannddeess  ddiifificcuullddaaddeess  ppaarraa  ooss  

ttrraabbaallhhaaddoorreess  ee  ssuuaass  ffaammíílliiaass..  TTeemmppooss  ddee  gguueerrrraa,,  nnuummaa  EEuurrooppaa  ssuubbjjuuggaaddaa  
aaooss  ddiittaammeess  ddooss  EEUUAA//NNAATTOO  ffaaccee  àà  iinnvvaassããoo  ddaa  UUccrrâânniiaa  ppeelloo  eexxéérrcciittoo  ddee  
PPuutitinn..  OOss  EEssttaaddooss  ccaannaalliizzaamm  ttooddooss  ooss  eessffoorrççooss  ppaarraa  aa  gguueerrrraa,,  ppaarraa  aa  
fifinnaanncciiaarriizzaaççããoo  ddaa  eeccoonnoommiiaa,,  ppaarraa  aauummeennttaarr  aass  ttaaxxaass  ddee  lluuccrroo  ddaass  
eemmpprreessaass,,  pprriinncciippaallmmeennttee  ddaass  ggrraannddeess  eemmpprreessaass  ee  mmuulltitinnaacciioonnaaiiss  ((ooss  
lluuccrrooss  ddaass  eemmpprreessaass  ddoo  PPSSII//2200  aauummeennttaamm  5533%%,,  ppaarraa  vvaalloorr  rreeccoorrddee))..  
EEnnqquuaannttoo  iissssoo,,  ooss  ssaalláárriiooss  ee  ppeennssõõeess  ssããoo  eessmmaaggaaddooss,,  ccoonnddeennaannddoo  ccaaddaa  
vveezz  mmaaiiss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  aaoo  eemmppoobbrreecciimmeennttoo..  

OO  ssiisstteemmaa  ccaappiittaalliissttaa,,  qquuee  vveemm  jjuunnttaannddoo  ccrriissee  àà  ccrriissee,,  jjuunnttaa‐‐llhhee  aaggoorraa  
uummaa  iinnflflaaççããoo  ggaallooppaannttee  ee  aa  aammeeaaççaa  ddee  rreecceessssããoo  gglloobbaall..  QQuueerreemm  ffaazzeerr
ccoomm  qquuee  sseejjaamm  ooss  ppoovvooss,,  ooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess,,  ooss  jjoovveennss  ee  ooss  ppeennssiioonniissttaass  aa  
ppaaggaarr  aa  ccrriissee;;  ee  aa  ssuubboorrddiinnaaççããoo  ddoo  ggoovveerrnnoo  PPSS  aaooss  ccrriittéérriiooss  ddaa  UU..EE..  ddaa  
ddíívviiddaa  ee  ddoo  ddééfificcee  aasssseegguurraamm  qquuee  aa  ttrraannssffeerrêênncciiaa  ddoo  ttrraabbaallhhoo  ppaarraa  oo  
ccaappiittaall  aatitinnjjaa  eennoorrmmeess  ddiimmeennssõõeess..

ÉÉ  uummaa  ««gguueerrrraa  ssoocciiaall»»  ccoonnttrraa  ooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  ee  ooss  ppoovvooss..  CCoonnttrraa  eellaa,,  
ooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  ttêêmm  vviinnddoo  aa  eexxeerrcceerr  oo  sseeuu  ddiirreeiittoo  ddee  ggrreevvee  ((aappeessaarr  ddaass  
tteennttaatitivvaass  ddee  aa  ccoonnddiicciioonnaarr))  eemm  ddiivveerrssooss  sseettoorreess  ee  eemmpprreessaass,,  sseejjaa  nnaa  
aaddmmiinniissttrraaççããoo  ppúúbblliiccaa  nnoo  sseeuu  ttooddoo,,  nnaa  hhootteellaarriiaa  oouu  nnooss  rreeffeeiittóórriiooss,,  nnoo  
MMeettrroo  oouu  nnaa  CCPP,,  nnaa  AAuuttooeeuurrooppaa  oouu  nnaa  AAlltiticcee//MMeeoo  oouu  nnaa  TTAAPP  ((vveerr  nnoouuttrroo  
llooccaall)),,  lleevvaannttaannddoo‐‐ssee  ccoonnttrraa  oo  eessmmaaggaammeennttoo  ddooss  ssaalláárriiooss  ee  ddaa  ccoonnttrraattaaççããoo  
ccoolleetitivvaa,,  aa  iinnddiivviidduuaalliizzaaççããoo  ddaass  rreellaaççõõeess  llaabboorraaiiss  ee  aa  pprreeccaarriieeddaaddee  
ggeenneerraalliizzaaddaa,,  ooss  aattaaqquueess  ààss  lleeiiss  llaabboorraaiiss  ee  ààss  cchhaammaaddaass  ffuunnççõõeess  ssoocciiaaiiss
ddoo  EEssttaaddoo,,  ccoommoo  aa  SSaaúúddee,,  aa  EEdduuccaaççããoo  ee  aa  SSeegguurraannççaa  SSoocciiaall..

““TTrraabbaallhhoo  ddiiggnnoo””??  OOuu  ffoommeennttoo  ee  ccoonniivvêênncciiaa  ccoomm  aa  ccrreesscceennttee  uubbeerrii‐‐
zzaaççããoo  ddoo  ttrraabbaallhhoo??  OO  ggoovveerrnnoo  PPSS  ccooddiifificcaa  ttooddooss  eesstteess  aatteennttaaddooss..  FFeecchhaa  
ooss  oollhhooss  àà  eessccrraavvaattuurraa  ee  àà  eexxpplloorraaççããoo  ddeesseennffrreeaaddaa  aa  qquuee  ssããoo  ssuujjeeiittooss  
cceenntteennaass  ddee  ttrraabbaallhhaaddoorreess  eemmiiggrraanntteess  nnooss  ccaammppooss  aaggrrííccoollaass  ddoo  AAlleenn‐‐
tteejjoo,,  qquuee  ssee  aallaarrggaa  aa  ttooddoo  oo  PPaaííss,,  oouu  ddee  mmiillhhaarreess  ddee  ttrraabbaallhhaaddoorreess  ddoo  
sseeccttoorr  ddaa  ccoonnssttrruuççããoo  cciivviill  ttrraabbaallhhaannddoo  ddee  ffoorrmmaa  ccllaannddeesstitinnaa  ee  eessccrraavvaa..

AAssssiissttee‐‐ssee  eemm  ccrreesscceennddoo  àà  ddeessmmaatteerriiaalliizzaaççããoo  ddoo  eessttaattuuttoo  ddee  ccaaddaa  vveezz  
mmaaiiss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  ppllaattaaffoorrmmiizzaaddooss  nnaa  eerraa  ddiiggiittaall,,  àà  pprreeccaarriieeddaaddee  ee  
iinnffoorrmmaalliiddaaddee  eemm  nnoommee  ddaa  ««flfleexxiibbiilliiddaaddee»»  ddoo  mmooddoo  ddee  pprroodduuççããoo  ddoo  
ccaappiittaall,,  aa  qquuee  oo  ggoovveerrnnoo  PPSS  aaddeerree  ssoobb  aa  ccaappaa  ddee  ““ttrraabbaallhhoo  ddiiggnnoo””..  

AA  lluuttaa  ppeellaa  ddiiggnniiddaaddee  ddoo  ttrraabbaallhhoo  iimmppõõee‐‐ssee  ““ppaarraa  qquuee  iissttoo  mmuuddee!!““,,
eemm  ddeeffeessaa  ddooss  ddiirreeiittooss  iinnddiivviidduuaaiiss  ee  ccoolleetitivvooss  ddooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess..  PPaarraa  
iissssoo,,  éé  pprreecciissoo  ppaassssaarr  àà  mmoobbiilliizzaaççããoo  mmaaiiss  ggeerraall,,  ppeellaa  lluuttaa  ttooddaa..
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Temos dito neste jornal que as medidas tomadas contra os 
trabalhadores da TAP são um elemento chave da ofensiva 

geral em preparação e execução contra os trabalhadores 
portugueses.

Essa ofensiva inclui o aperto do regime de vigilância do governo 
português pela Comissão Europeia; inclui o chamado PRR e as 
transições verde e digital, formas de subsidiar o encerramento de 
empresas e a criação de desemprego; inclui, na actualidade 
imediata, a votação do orçamento do Estado para 2023 e o acordo 
de concertação social, que, em conjunto, aferrolham cortes radicais 
dos salários e pensões. Inclui, ainda, a utilização da guerra na 
Ucrânia para desviar milhares de milhões dos serviços sociais e 
públicos para o armamento para a guerra. Inclui, por fim, a inflação 
e a política de recessão do BCE e dos bancos centrais do mundo.

Nos dias 8 e 9 de Dezembro, o Sindicato Nacional do Pessoal de 
Voo da Aviação Civil (SNPVAC) convoca dois dias de greve face à 
proposta de Acordo de Empresa apresentada pela administração 
da TAP para os tripulantes de cabine.

A proposta da administração da empresa é um passo de gigante 
no ataque aos direitos e salários destes trabalhadores e para a 
“uberização” das suas relações laborais.  Publicamos na página 4 os 
comentários de um tripulante da TAP a seu respeito, que, por re‐
ceio de represálias e assédio moral, pediu anonimato.

A actual administradora da TAP, trazida do estrangeiro pelo go‐
verno para cortar a eito e sem piedade na empresa, distribui ame‐
aças (cada vez menos) surdas. A chantagem é clara: ou comem e 
calam, ou, se fazem muitas greves e perturbações, é o fim da 
empresa, que “ninguém a vai querer”.

Nos últimos meses, não houve bicho‐careta do "comentário" 
ou respeitável filisteu da classe política que perdesse a 
oportunidade de escrever algum artigo furibundo a malhar na TAP, 
aqui d’El‐Rei o que ela “nos custa”, aqui d’El Rei que o melhor é 
acabar com ela ou vendê‐la a quem a quiser.

A ofensiva em curso é, pois, pensada, coordenada, concertada. 
Não visa só a TAP. Visa todos os trabalhadores portugueses (e do 
resto da Europa). Visa reduzir de forma drástica o “custo do traba‐
lho”. Visa precarizar todas as relações de trabalho. Visa aumentar 
os lucros para tentar salvar a crise profunda do capitalismo.

Sabendo e sentindo todos nós que estas manobras são uma 
frente de batalha que inicia e faz parte de uma “guerra interna” 
contra todos os assalariados deste país, sabemos e sentimos 
também como é vital que todo o movimento sindical e operário 
apoie a greve dos tripulantes da TAP.

Mas não só apoie.

Precisamos de lutar todos com eles, ao lado deles; porque aqui‐
lo por que eles lutam é aquilo por que todos os outros estamos ou 
já lutando também ou nos veremos obrigados a lutar em breve.

E não é, sendo assim, possível evitar esta pergunta: se todos o 
sabemos e o sentimos instintivamente, porque não se concertam,  
coordenam, urgentemente, porque também elas o sabem, as 
direcções sindicais e as comissões de trabalhadores de cada região 
e de todo o país, para abrir o caminho da greve coordenada de 
todos os sectores atacados?

As restrições crescentes ao direito à greve que os sucessivos 
governos têm introduzido têm uma razão: eles sabem que a única 
coisa que os poderá fazer parar é a acção concertada da classe tra‐
balhadora em conjunto, a greve geral que paralise o país e mostre 
que quem tem mais força é quem trabalha, não a mão cheia de 
exploradores, mesmo quando controla o Estado e as instituições.

Porque não apelam então os partidos que recolhem o voto dos 
trabalhadores, coordenada e concertadamente, à resistência geral 
contra a ofensiva destruidora do capital, à defesa colectiva das 
conquistas e direitos dos trabalhadores, ao aumento geral dos 
salários, à sua indexação à inflação, à revogação imediata das leis 
laborais da troika e, em primeiro lugar, da caducidade dos 
contratos, ao aumento de todas as pensões e à confiscação dos 
lucros conseguidos à custa da inflação?

Todos sabemos que esse
é o único caminho para podermos viver.

PPaassssoouu  ““ddeessppeerrcceebbiiddaa””  nnooss  mmeeiiooss  ddee  ccoommuunnii‐‐
ccaaççããoo  aa  ggrreevvee  nnaa  AAuuttooeeuurrooppaa  nnooss  ddiiaass  1177  ee  1188  
ddee  NNoovveemmbbrroo..  AA  ggrreevvee  tteevvee,,  ppoorréémm,,  iimmppaaccttoo  
nnoottóórriioo,,  ppaarraalliissaannddoo  22  hhoorraass  ccaaddaa  ttuurrnnoo,,  ccoomm    
aaddeessããoo  ssuuppeerriioorr  aa  7700%%  ((sseegguunnddoo  oo  SSIITTEE  SSuull))..

AAss  iinnffoorrmmaaççõõeess  qquuee  ssee  sseegguueemm  ffoorraamm‐‐nnooss  
pprreessttaaddaass  ppoorr  uumm  mmeemmbbrroo  ddaa  CCTT  ((CCoommiissssããoo  
ddee  TTrraabbaallhhaaddoorreess))..

OO  aaccoorrddoo  qquuee  titinnhhaa  ssiiddoo  nneeggoocciiaaddoo  aanntteess  ddaa  
eessppiirraall  iinnflflaacciioonniissttaa  ggaarraanntitiaa  aaooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  
aauummeennttooss  ddee  22%%  eemm  22002222,,  jjáá  eeffeeccttuuaaddooss,,  ee  ddee  
oouuttrrooss  22%%  eemm  22002233..

FFaaccee  àà  iinnflflaaççããoo  qquuee  eennttrreettaannttoo  ttrraannssffoorrmmaarraa  
ttaaiiss  ““aauummeennttooss””  eemm  ccoorrtteess  ssaallaarriiaaiiss,,  aa  
aaddmmiinniissttrraaççããoo  pprrooppôôss  uumm  ““pprréémmiioo””  eexxttrraa‐‐
oorrddiinnáárriioo  ddee  440000€€  ppoorr  ttrraabbaallhhaaddoorr  ––  sseemm  
mmeexxeerr  nnooss  ssaalláárriiooss  pprroopprriiaammeennttee  ddiittooss..

OOss  ssiinnddiiccaattooss  ee  CCTT  ccoonnttrraappuusseerraamm  aa  eexxiiggêênncciiaa  
ddee  aauummeennttooss  eeqquuiivvaalleenntteess  àà  iinnflflaaççããoo..

AA  nneeggoocciiaaççããoo  eennttrree  aa  CCTT  ee  aa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  
tteevvee  vváárriiaass  ppeerriippéécciiaass..

AAssssiimm,,  qquuaannddoo  aa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ssee  ddeeccllaarroouu  
ddiissppoossttaa  aa  sseennttaarr‐‐ssee  àà  mmeessaa  ddee  nneeggoocciiaaççõõeess  ––  
aanntteess  rreeccuussaarraa‐‐ssee  aa  pprreetteexxttoo  ddee  qquuee  ooss  
aaccoorrddooss  eessttaavvaamm  ffeecchhaaddooss  ee  nnããoo  ssee  ppooddiiaamm  
rreenneeggoocciiaarr  ––  aa  mmaaiioorriiaa  ddaa  CCoommiissssããoo  ddee  TTrraabbaa‐‐
llhhaaddoorreess  ppeeddiiuu  aaooss  ssiinnddiiccaattooss  qquuee  ccaannccee‐‐
llaasssseemm  ooss  pprréé‐‐aavviissooss  ddee  ggrreevvee..  
CCoommoo  éé  nnaattuurraall,,  ooss  ssiinnddiiccaattooss  rreeccuussaarraamm‐‐ssee  aa  
ffaazzêê‐‐lloo..  NNããoo  éé  sseennttaarr  rraabbooss  eemm  ccaaddeeiirraass  qquuee  
mmeellhhoorraa  aa  vviiddaa    ddee  qquueemm  ttrraabbaallhhaa..

AA  ggrreevvee  ffeezz‐‐ssee,,  ccoomm  ppiiqquueetteess  àà  ppoorrttaa  ddaa  
ffáábbrriiccaa  ee  ccoomm  aa  uunniiddaaddee  ddooss  pprriinncciippaaiiss  ssiinnddii‐‐
ccaattooss..  AAppeessaarr  ddaa  ccoonnffuussããoo  ccrriiaaddaa,,  ffooii  mmuuiittoo  
sseegguuiiddaa  eemm  ttooddooss  ooss  ttuurrnnooss,,  ddeesseemmppeennhhaannddoo  
ooss  ssiinnddiiccaalliissttaass  ddoo  SSTTAASSAA  ppaappeell  pprrooeemmiinneennttee..  
NNaa  sseeqquuêênncciiaa,,  aa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  aacceeiittoouu  aalltteerraarr  
aa  pprrooppoossttaa  ddee  aauummeennttoo  ssaallaarriiaall  ppaarraa  22002233  ddee  

22%%  ppaarraa  55,,22%%,,  aassssiimm  ccoommoo  aanntteecciippaarr  oo  
aauummeennttoo  aa  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22002222..

CCoonnttuuddoo,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  qquuee  aa  iinnflflaaççããoo  eemm  
22002222  uullttrraappaassssaarráá  1100%%,,  eessttee  aauummeennttoo  
aarrrraannccaaddoo  àà  aaddmmiinniissttrraaççããoo  aaiinnddaa  eeqquuiivvaallee  aa  
uumm  ccoorrttee  ssaallaarriiaall,,  eemmbboorraa  mmeennoorr  ddoo  qquuee  aa  
aaddmmiinniissttrraaççããoo  tteenncciioonnaavvaa,,  ggrraaççaass  àà  mmoobbiillii‐‐
zzaaççããoo  eennéérrggiiccaa  ddooss  ooppeerráárriiooss..
OOss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  ddeecciiddiirrããoo  ppoorr  rreeffeerreennddoo,,  eemm  
88  ee  99  ddee  DDeezzeemmbbrroo,,  ssee  aacceeiittaamm  oouu  nnããoo  oo  
aaccoorrddoo  aa  qquuee  CCTT  ee    aaddmmiinniissttrraaççããoo  cchheeggaarraamm..

AA  rreessppoossttaa  aaoo  rreeffeerreennddoo  ppooddeerráá  sseerr  mmaaiioorrii‐‐
ttaarriiaammeennttee  ppoossiititivvaa..  NNaa  vveerrddaaddee,,  aass  aammbbiigguuii‐‐
ddaaddeess  ee  tteerrggiivveerrssaaççõõeess  ddaass  mmaaiioorriiaass  nnaass  eessttrruu‐‐
ttuurraass  rreepprreesseennttaatitivvaass  ffaazzeemm  ooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  
ddeessccrreerr  ddaa  ddeetteerrmmiinnaaççããoo  ddeessssaass  eessttrruuttuurraass  
eemm  eennccaabbeeççaarr  aa  lluuttaa  aattéé  aaoo  fifimm  ee,,  ppoorrttaannttoo,,  ddaa  
ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  ssee  rreeaalliizzaarr  aa  uunniiããoo  ddee  ttooddooss,,  
qquuee  éé  aa  ccoonnddiiççããoo  ppaarraa  oobbtteerr  mmaaiiss  ppaarraa  ttooddooss..  

luta de classes NA TAP,
uma batalha decisiva

entre o capital e o trabalho

GGrreevvee  ccoomm  ggrraannddee  aaddeessããoo  nnaa  AAuuttooeeuurrooppaa  eemm  NNoovveemmbbrroo
AA  ggrraannddee  ccoommuunniiccaaççããoo  ssoocciiaall  ffeezz  ssiillêênncciioo  ttoottaall  ssoobbrree  aa  lluuttaa



Os maquinistas da Metro Sul do Tejo estiveram em greve, por 
aumentos salariais e melhores condições de trabalho, de 15 a 19 
de Novembro. A greve convocada pelo Sindicato dos Maquinistas 
(SMAQ), iniciou‐se na terça‐feira, nesse dia apenas à prestação de 

trabalho suplementar, incluindo o trabalho em dia de descanso 
semanal e a todos os serviços com duração superior a oito horas. 
Na quarta, quinta e sexta‐feira, abrangeu “a prestação de todo e 

qualquer trabalho”. No sábado, a paralisação voltou 
apenas a ser ao trabalho suplementar e a todos os 

serviços com duração superior a oito horas. Terão sido 
sentidas "fortes perturbações" no serviço decorrentes de 

uma grande adesão dos trabalhadores. A empresa 
adiantou que terão sido efetuadas apenas 25% das 

Os enfermeiros cumpriram três dias de greve (17, 22 e 
23 de Novembro) convocados pelo Sindicato dos 
Enfermeiros Portugueses (SEP – CGTP) que, segundo a 
dirigente Guadalupe Simões, registaram uma adesão 
global superior a 50%. Com esta paralisação, o SEP 
espera que o ministério de Manuel Pizarro agende uma 
reunião para iniciar negociações destinadas a repor a paridade 
entre a carreira de enfermagem e a de técnico superior da 
Administração Pública, alegando que se verifica uma 
discriminação em todos os níveis remuneratórios. Além disso,
o sindicato reivindica o pagamento da reposição dos pontos da 
carreira com retroactivos a Janeiro de 2018 e não deste ano, 
como decidiu o Governo recentemente.

Na Valorsul uma greve "por aumentos salariais, em que as 
propostas feitas pela empresa não repõem o poder de 

compra dos trabalhadores e levam a uma grande perda, 
tendo em conta a inflação e a carestia de vida", nos dias 2 a 5 de 
Novembro, levou à paragem a 100% na Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos (CTRSU), enquanto outras unidades 
"estiveram a meio gás" (declarações à Lusa de Mário Matos, do 

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, 
Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões 

Autónomas (SITE/CRSA) e também trabalhador na empresa.

Convocada pela Frente Comum de Sindicatos da 
Administração Pública (CGTP) realizou‐se no dia 18 uma 
greve geral contra a proposta de atualização salarial do 
governo que não dá resposta à perda de poder de compra 
verificada em 2022 e que, em 2023, aprofundará o empo‐
brecimento dos trabalhadores da Administração Pública. 
Participaram na greve trabalhadores de todos os sectores da 
Administração Pública, em todo o país, com particular ênfase 
no ensino, saúde, recolha de resíduos sólidos,
entre outros, com taxas de adesão dos 70% a 90%, 
de acordo com os sindicatos.

Algumas greves 
realizadas

 em Novembro

Salários: Os tripulantes de cabine perde‐
riam, em média, 450 euros líquidos mensais; 
1200 euros no caso de um supervisor (topo 
da carreira). O subsidio de férias passaria a 
ser calculado só sobre o ordenado base e 
vencimento de senioridade.

Carreiras: Redução da carreira de comissário 
de bordo de 5 para 3 categorias, com 
progressão de 4 em 4, em vez de 3 em 3 
anos. Progressão na carreira só sem faltas ao 
trabalho, mesmo por motivos como doença, 
nojo, assistência à família, etc., que pen‐
alizam por períodos de um ano. Benefícios a 
quem ceda folgas ou trabalhe em período de 
férias, convite à disrupção. Em vez de chefe 
de cabina, passa a haver coordenador de 
cabine.
Contratos: a termo ou sem termo por de‐
cisão da empresa, baseada no processo 
individual, por critérios como absentismo e 
produtividade, quando, actualmente, cada 
tripulante passa a efectivo, no limite, pelo 
estipulado na lei geral do trabalho, ou passa 
do quadro de médio curso (que se integra ao 
entrar na empresa) para o quadro de longo 
curso.

Regulamentação e direitos: Tempo de tra‐
balho passaria a ser estritamente determi‐
nado pelas regras FTL (Flight Time Limita‐
tions, base geral do regulamento de quem 
tem uma profissão dentro de um avião), 
quando, agora, há uma tabela, mais 
favorável, regulada no Acordo de Empresa 
em vigência; o tripulante de cabine passa a 
poder prestar serviço de terra, se a empresa 
entender.

A formação inicial de um tripulante passaria 
a ser paga (nunca foi, ficando, assim, a ser 
mais um negócio e forma de extorquir, ainda 
por cima sem garantia de assinatura de 
contrato após a formação, podendo‐se 
também chumbar).

A composição de tripulações (número de 
tripulantes por vôo) passaria a ser a mínima 
obrigatória, fazendo tábua rasa do tipo de 
serviço a bordo (várias classes, inúmeras 
rotinas de serviço). Lugares de descanso/
tomada de refeição, em voos de longo curso, 
deixariam de existir.

A empresa passaria a poder contactar os 
tripulantes de cabine a qualquer hora, 
inclusive durante as folgas. Os planeamentos 
mensais passariam a poder ser alterados 
pela empresa a qualquer momento, por 
acordo ou “disfunção”, ou seja, sempre.

Folgas de fim‐de‐semana passariam a ser 
duas a cada dois meses. Períodos nocturnos 
e circadianos desaparecem: para a TAP, é 
sempre de dia!

Deixa de ser obrigatório consultar o tripu‐
lante se deseja voar para zonas endémicas, 
pandémicas e em guerra, passando a ser 
obrigado, sem direito a qualquer com‐
pensação. Designação da função de coor‐
denador de cabine em vez de chefe de 
cabine abre caminho para a sua extinção, 
permitindo que um voo saia sem um 
tripulante com essa função.

Regulamento das base operacionais: os 
tripulantes que entrem na TAP são coloca‐
dos na base que a empresa entender 

durante ano e meio! Hoje isso não existe: 
quando se concorre, a base é Lisboa. Mais 
tarde, e por escolha do trabalhador, este 
pode mudar a sua base para o Porto. E é a 
empresa que abre esse oportunidade, de 
acordo com as suas necessidades. E os 
tripulantes interessados aceitam ou não, de 
acordo com a sua antiguidade na empresa.

A assistência passaria a poder ser feita fora 
da base, ou seja, mandam‐nos para Luanda, 
e ficamos ali a fazer voos dentro de África, 
voltamos para casa dias depois, como a 
empresa entender.  Actualmente o serviço
de assistência é exclusivamente na base de
cada tripulante, constando essa (Lisboa ou 
Porto) no seu contrato de trabalho.

Parentalidade: licenças passariam a ter dias 
mínimos; deixaria de haver complementos, 
deixaria de haver possibilidade de trabalho 
em terra e regime de amamentação (aca‐
baria a obrigatoriedade de nomear as mães 
para serviços de voos com o máximo de 9h 
(tempo de ir e vir para casa) entre as 06:30 e 
as 20:30, passando a não existir regra 
nenhuma. A criança que beba leite Ucal…

O infantário que o campus da TAP possuía 
para os cerca de 7000 trabalhadores e que 
respondia às necessidades reais numa 
empresa que trabalha 24h/7dias por 
semana, todos os dias do ano, e em que, em 
muitos casos, pai e mãe são funcionários da 
empresa, já desapareceu. Era um infantário 
que acolhia os filhos dia e noite e serviu de 
exemplo a muitas outras empresas, ensi‐
nando o que deve ser uma empresa que em 
2019, tinha cerca de 11000 trabalhadores.
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luta de classes
"A proposta da TAP

aos tripulantes de cabine da empresa: inenarrável. Insultuosa”

OOss  ccoommeennttáárriiooss  ddee  uumm  ttrriippuullaannttee  ddaa  TTAAPP



Na sequência de uma pandemia muito dura 
para os profissionais de saúde, fomos brindados, 

durante o verão, com os encerramentos de maternidades e 
urgências de obstetrícia aos fins de semana e, já em Novembro, 

com os problemas nas urgências, originados peloo aumento de afluência 
provocado pelos inúmeros casos de infecções respiratórias, próprios da épo‐
ca, (em que pacientes com pulseiras amarelas chegaram a ter de esperar até 
24 horas para serem atendidos).

No verão, Marta Temido desculpou‐se com as férias dos profissionais ‐ que 
asseguraram, sem descanso, o combate à pandemia e continuam a segurar 
um SNS debilitado pela acção de sucessivos governos PS e PSD.

Agora, Manuel Pizarro, a nova cara de Costa para a saúde, desvalorizou o
caos nas urgências: “Não acho que haja nenhum caos, acho que há uma 
afluência aumentada à urgência.” (...) é uma situação de pressão e maior 
dificuldade e está longe de ser um caos”.

Na verdade o problema dos serviços de urgência em todo o país 
não é um problema sazonal ou de pressões pontuais; é, sim, o 
resultado das sucessivas políticas de ataque ao SNS que:

• têm desfalcado estes serviços, que lutam, actualmente, com uma 
falta crónica de profissionais de saúde em múltiplas 
especialidades;

• têm diminuído a capacidade de resposta a nível dos cuidados 
de saúde primários (de acordo com a Ordem dos Médicos, em Janeiro 
deste ano, 4 milhões de portugueses não tinham acesso a médico de 
família) que deveriam assegurar os cuidados preventivos e o acom‐
panhamento dos doentes crónicos.

Orgulhoso, Medina apresentou 1.177 milhões de euros de reforço do 
orçamento da saúde para 2023 (+10.5%).

No entanto, o aumento da despesa com pessoal previsto fica‐se pelos 2,9%, 
enquanto a despesa em aquisição de bens e seviços (que abrange despesas 
com “outsourcings” e parcerias público‐privadas) é incrementada em 3,7%.

Ou seja, uma verdadeira política para reerguer o Serviço 
Nacional de Saúde ao nível de um bem público compatível
com o seu carácter de primeira necessidade para toda a 
população mantém‐se fora do horizonte do governo Costa.

Desde há muito que os sucessivos governos do centrão têm 
procurado minar o sistema educativo, com especial destaque para 
as permanentes ofensivas contra o corpo docente, entre muitas 
outras medidas.

O presente título é plenamente justificado se olharmos para alguns 
indicadores mais significativos. Só este ano, cerca de 2.400 docentes vão 
aposentar‐se. A média mensal é de 200 a 300, tendência esta que já vem de 
longe, mas se tem acentuado. É praticamente impossível que um sistema 
educativo possa resistir a tão grave sangria.

Em vez de encetar medidas para resolver os problemas, embora os reco‐
nheça, o consulado do ministro João Costa, como os dos seus antecessores 
sob o primeiro‐ministro Costa, apenas têm avançado com actos casuísticos 
pontuais, meramente paliativos.

Em vez de procurar melhorar as penosas condições de trabalho 
desta classe profissional (80% do trabalho dos professores é meramente 
burocrático e nada tem a ver com o ensino) e minorar a precarização, o 
ME tem vindo a agravar sobremaneira o mal‐estar nas escolas.

Na sequência da lamentável municipalização do ensino e do excesso de
horas de trabalho, o ministro João acaba de tirar um novo coelho da sua 
inefável cartola. Após sucessivas directrizes tendentes ao esvaziamento
do concurso nacional de provimento, único dispositivo que ainda confe‐
ria alguma luz de equidade e justiça no acesso dos docentes às escolas,
o ministério da 24 de Julho acaba de criar os Conselhos Regionais
de Directores com alargados poderes discricionários para escolhe‐

rem os profissionais a integrar nas suas escolas, abrindo assim desca‐
radamente as portas ao mais básico amiguismo, compadrio, subservi‐
ência, tráfico de influências, partidarismos e o mais que seja.

Como se compreende, esta medida integrada no contexto de muitas outras 
que a antecederam não poderá deixar de causar a maior revolta no 
seio da classe e de ter as mais gravosas consequências na capa‐
cidade e desempenho do sistema, já antes seriamente afectado pela 
interminável série de problemas que o ministro João agrava em vez de 
resolver. De entre esses, podemos salientar o dispositivo que restringe 
drasticamente a possibilidade de os docentes enfermos escolherem esco‐
las mais próximas da sua residência. Foi precisamente na sequência desta 
medida que veio a falecer uma professora sofrendo de cancro.

Por outro lado, e voltando ainda um pouco atrás, a crónica e crescente 
falta de profissionais vai obrigar o ME a incorporar pessoal menos 
habilitado, logo ainda mais mal pago, para suprir as carências,
tendo como corolário óbvio a evidente queda na qualidade do 
ensino prestado pela escola pública.

De todo este lamentável panorama aqui apenas levemente 
esboçado, resulta necessariamente que os grandes perdedores são 
os jovens e suas famílias, os destinatários últimos
da educação pública.

Entretanto o governo procura exibir internacionalmente alguns números 
estatísticos com o objectivo de esconder os desastres e varrer o lixo para 
debaixo do tapete.
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saúde EE  oo  ddeessaassttrree  ddoo  SSeerrvviiççoo  NNaacciioonnaall   ddee  SSaaúúddee

É suficientemente raro alguém ser 
autorizado a tomar no jornal Público posições 
que se afastem da reverência liberal à TINA e ao 
governo para merecer menção neste jornal.
O publicista e professor Santana Castilho 
escreveu no dia 23 de Novembro uma crónica 
em que chama pelos nomes os bois da 
destruição do ensino público à solta no 
Ministério da Educação, agora a propósito da 
regionalização das nomeações.

Mas Santana Castilho refere‐se também a algo 
que é uma das chaves para perceber por que 
tem sido tão difícil aos trabalhadores em geral – 
não só aos professores – oporem resistência 
eficaz à política destrutiva deste e de anteriores 
governos: e não é a pretensa desmobilização da 
classe, sempre tão lastimada pelos dirigentes 
sindicais e políticos. Bem pelo contrário.

Embora só mencione explicitamente um 
sindicato – que acaba até por ser um dos mais 

combativos dos professores – as observações do 
prof. Castilho põem o dedo na ferida: 

“Os professores mergulharam num limbo, onde 
cresce o cansaço e a resignação. O desânimo que 
os assola radica na impotência dos sindicatos 
para os defender das decisões tirânicas do 
Governo. Com efeito, os sindicatos persistem na 
representação do papel de lamuriosas vítimas 
enganadas e as lutas sindicais estão cada vez 
mais aprisionadas pelos interesses das 
conjunturas partidárias e cada vez menos 
centradas na eficácia da defesa dos interesses 
profissionais dos seus representados. Circuns‐
crevem‐se à repeição de rotinas e coreografias 
simbólicas, que fogem sempre dos pontos 
críticos, onde a intervenção provocaria as 
almejadas mudanças nas relações de poder. Por 
medo reverencial e iniciativa nula.

Neste quadro, o STOP (Sindicato de Todos Os 
Professores) promoveu aquilo a que chamou 

uma sondagem, para apurar que tipo de luta os 
professores estão dispostos a personificar. Mais 
um erro do sindicalismo de coro. Há momentos 
em que o recurso a ouvir as bases denuncia 
tibieza. Particularmente ante um adversário que 
não ouve e age humilhando. As bases não 
precisam, agora, que lhes devolvam a palavra. 
Precisam de liderança que as galvanize. Precisam 
de uma convocatória que arrede o medo, some 
adesões pela ousadia e proteja a sua moleza das 
botas que a calcam. Ante a tormenta que se 
avizinha, a participação democrática vem depois 
do grito de revolta. É preciso que alguém o dê! É 
preciso convocar, não sondar.”

Sem tirar nem pôr. Os trabalhadores estão 
fartos de acções simbólicas e rituais para 
marcar presença. Mobilizar‐se‐ão em massa, 
sim, se virem nos seus dirigentes a deter‐
minação e a coragem que lhes transmita o 
sentimento de que é possível ganhar.

ensino

OO  ddeessaassttrree  ddoo  eennssiinnoo  ppúúbbll iiccoo José Oliveira

AA  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  DDEE  UUMMAA  OOPPOORRTTUUNNAA  OOBBSSEERRVVAAÇÇÃÃOO
DDEE  UUMM  DDEEFFEENNSSOORR  DDAA  EESSCCOOLLAA  PPÚÚBBLLIICCAA



Por este meio, decidimos divulgar am‐
plamente a mensagem das nossas irmãs 
afegãs nos nossos respectivos países, em 
particular, os seis pedidos que aparecem
na conclusão deste texto (ver caixa acima).

Para pôr em prática os pedidos que nos 

apresentaram, apelamos a todas as mulhe‐
res e homens comprometidos com a defe‐
sa dos direitos democráticos e das mulhe‐
res para integrar o comité internacional
com o objectivo de organizar a campanha.

•

Realizaram-se!
Por iniciativa do COI (Comité Operário Inter‐
nacional Contra a Guerra e a Exploração, 
Pela Internacional Operária), fundado em 
Novembro de 2016, numa Conferência Mun‐
dial Aberta realizada em Mumbai, Índia.
A Conferência Internacional de Mulheres 
Trabalhadoras reuniu delegadas de 19 países. 
Adoptou um apelo para o 8 de Março de 2023 
(ver pág.7) e decidiu constituir o Comité 
Internacional de Defesa das Mulheres Afegãs.
A Conferência Mundial Contra a Guerra e a 
Exploração, Pela Internacional Operária, 
reuniu delegados de 32 países. Delegados de 
outros 11 países não puderam participar por 
lhes terem sido recusados vistos, devido às 
condições da repressão nos seus próprios 
países ou por outras razões.
A conferência decidiu apelar a iniciativas no 
mundo inteiro contra a guerra nos dias 9, 10 e 
11 de Dezembro.
O Apelo resultante da Conferência e assinado 
pelos participantes (ao lado) é posto à 
subscrição (ver pág.7).
A conferência registou e apoiou igualmente as 
iniciativas e campanhas apresentadas pelos 
delegados ao longo das 47 intervenções:
• As iniciativas da conferência internacional de 

mulheres trabalhadoras, especialmente a 
constituição do Comité Internacional de 
Defesa das Mulheres Afegãs.

• O apelo a apoiar as famílias dos presos na 
Rússia e a campanha internacional pela 
libertação do sindicalista Kirill Ukraintsev.

• O apelo a apoiar a campamha internacional 
pela sindicalização dos trabalhadores da 
Amazon.

• O apelo de militantes chineses a que “em 
todos os países os trabalhadores se levantem 
para combater os preparativos de guerra 
contra o povo chinês”.

• O apelo à solidariedade e campanha 
financeira em apoio à Casa Obrera del Bajío 
no México.

• O apelo ao levantamento imediato das 
sansões internacionais contra o Zimbabué.

• O apelo à oposição à intervenção americana 
e da ONU no Haiti.

• O apelo dos delegados indianos e 
paquistaneses à denúncia da opressão de 
que são vítimas as mulheres de Caxemira, 
que sofrem com a guerra permanente.

• O apelo do delegado britânico a apoiar a 
greve dos estivadores de Liverpool pelas suas 
reivindicações salariais.

• O apelo do representante da associação 
Secular Palestine – que luta por uma 
Palestina laica e democrática e pelo direito ao 
retorno dos refugiados – a apoiar a luta do 
povo palestiniano pelos seus direitos.

O apelo, lançado na conferência internacional 
de mulheres trabalhadoras por uma delegada 
húngara, contra a opressão das populações 
roma da Europa, populações que merecem a 
solidariedade dos trabalhadores do mundo.
Mais informação ver: https://coi‐iwc.org

Conferência Mundial
de Mulheres Trabalhadoras

Nós, trabalhadores, jovens, militantes do movimento 
operário e democrático, vindos de 47 países de todos os 
continentes, fazemos nossa a frase proferida por Jean Jaurès, 
figura histórica do socialismo internacional, na véspera da 
deflagração da guerra de 1914:

"O capitalismo carrega a guerra como a nuvem carrega a 
trovoada."

Esta fórmula mantém toda a sua actualidade.

Em 2022, guerras estão devastando todos os continentes, 
provocando massacres, devastação, fome e epidemias. Dezenas 
de milhões de pessoas estão sendo expulsas dos seus países. 
Assistimos a um espantoso recuo da civilização humana, 
ameaçada de desaparecimento puro e simples.

Os povos e trabalhadores do mundo inteiro são contra a 
guerra. Sabem que ela significa sempre mais opressão e mais 
exploração.

Nós declaramos sem a mais pequena hesitação que estas 
guerras, a destruição e barbárie que elas causam, são fruto da 
decomposição do sistema capitalista assente na propriedade 
privada dos meios de produção. Um sistema que, para colher 
cada vez mais lucros, não recua ante nenhuma agressão.

Os trabalhadores sabem que, em nome do "esforço de 
guerra", todos os governos, estejam eles de que lado da linha 
da frente estiverem, estão organizando a desregulamentação, o 
desemprego, a destruição do ensino e dos serviços públicos, o 
desmantelamento de fábricas, a desertificação dos campos. Os 
trabalhadores sabem que a guerra é sempre usada pelos 
governos para forçar as organizações de trabalhadores a 
renunciarem à sua independência e submeterem‐se ao Estado.

Como todos os trabalhadores, nós condenamos a guerra 
iniciada por ordem do presidente Putin no dia 24 de Fevereiro 
de 2022 na Ucrânia. Pronunciámo‐nos desde o início do conflito 
pela retirada das tropas russas deste país.

Como todos os trabalhadores, nós observamos que as 
grandes potências capitalistas, sob a égide da administração 
Biden, da NATO e da União Europeia, tudo fizeram para 
provocar o conflito e tudo têm feito para atiçá‐lo.

No momento em que nos reunimos, mais de 100.000 
soldados do exército americano estão estacionados na Europa. 
Dezenas de milhares de homens estão concentrados pela NATO 
na fronteira ucraniana e russa. Os Estados Unidos e a União 
Europeia já afectaram 140 mil milhões de dólares ao esforço de 
guerra, principalmente para armar a Ucrânia. Os responsáveis 
políticos e os meios de comunicação referem abertamente o 
risco de uma possível terceira guerra mundial e de recurso à 
arma nuclear.

Os trabalhadores não se iludem: a intervenção crescente 
das potências imperialistas na Ucrânia visa ampliar o domínio 

das multinacionais, nomeadamente das americanas, ao mundo 
inteiro. O presidente Biden preveniu que o alvo, além da Rússia, 
seria a China.

A cada minuto que passa, os governos estão gastando 4 
milhões de dólares para a guerra. Sim, 4 milhões de dólares por 
minuto para a guerra, mais de 2,1 biliões por ano! Enquanto 
isso, a fome no mundo afecta 800 milhões de pessoas, a 
insegurança alimentar toca 2.300 milhões de seres humanos, 
números que estão a aumentar constantemente. 4 milhões de 
dólares por minuto para a guerra! Enquanto para salvar dezenas 
de milhões de crianças, que morrem todos os anos de doenças 
cuja cura é conhecida e possível, faltam quantias irrisórias.

Por estas razões, exigindo a retirada das tropas russas da 
Ucrânia, nós exigimos igualmente a retirada das tropas 
americanas e da NATO da Europa. Pronunciamo‐nos pelo 
desmantelamento da NATO, pela retirada de todas as tropas 
estrangeiras de ocupação de todos os países do mundo e pelo 
fim de todas as intervenções imperialistas e neocoloniais. A 
guerra na Ucrânia é, com efeito, indissociável da longa cadeia de 
guerras que, desde há mais de meio século, têm devastado 
todos os continentes, guerras sempre fomentadas pelas 
potências capitalistas, guerras cujo mapa coincide geralmente 
com o das riquezas dos sub‐solos.

Os trabalhadores não têm nenhum interesse comum com as 
multinacionais, nem com os capitalistas dos vários países, nem 
com os seus próprios governos.

No entanto, é impossível fugir à evidência de que, nos 
principais países capitalistas, os dirigentes das organizações de 
trabalhadores se têm recusado a opor‐se realmente à guerra. 
Nos Estados Unidos, dão apoio às empresas guerreiras do 
presidente Biden; no Parlamento Europeu, os seus deputados 
votam resoluções que agravam as sanções contra o povo russo, 
armam os beligerantes e reforçam os laços com a NATO.

Nós apelamos a todos os trabalhadores e à juventude, aos 
militantes do movimento operário de todas as origens, às 
organizações de trabalhadores:

Rejeitemos todas as formas de "união sagrada" com os 
governos fautores de guerra e os capitalistas cujos interesses 
esses governos defendem. A única união que serve a causa da 
paz e da justiça social é a união dos trabalhadores e dos povos 
do mundo inteiro.

Abaixo a guerra! Abaixo a exploração!
Trabalhadores de todo o mundo,
organizações de trabalhadores, povos oprimidos,
unamo‐nos contra a guerra e a exploração,
para impor a paz e preservar o futuro da humanidade.
Lista de primeiros subscritores, no boletim do COI:
http://ainternacional.pt/drupal/sites/default/files/COI_223_PT.pdf

P E L A  I N T E R N A C I O N A L  O P E R Á R I A  /  P O R  U M  G O V E R N O  D O S  T R A B A L H A D O R E S6

B O L E T I M O  rabalho Nº 27  -   1  d e  d e z e m B R O  d e  2 0 2 2

7

AAppeelloo  ddaa  CCoonnffeerrêênncciiaa  MMuunnddiiaall
CCoonnttrraa  aa  GGuueerrrraa  ee  aa  EExxpplloorraaççããoo,,  PPeellaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  OOppeerráárriiaa

APELO PARA O 8 DE MARÇO
Nós, delegadas à Conferência Internacional de Mulheres Trabalhadoras que decorreu 

no dia 29 de Outubro de 2022, reivindicamos a continuidade das conferências da 
Internacional das Mulheres Socialistas, especialmente no que se refere à luta pela defesa e 
conquista dos nossos direitos, mas também à luta contra a guerra.

Todos os dias se observa como o sistema capitalista é cada vez mais incapaz de realizar 
a igualdade efectiva entre homens e mulheres e permitir a emancipação das mulheres. 
Pelo contrário, todos os nossos governos passam o tempo a atentar, de várias formas, 
contra os nossos direitos em todos os domínios (democrático, social, jurídico, etc.).

A luta das mulheres pelas suas reivindicações específicas, a luta pela igualdade salarial 
e jurídica, a luta pela conquista e reconquista dos direitos democráticos, a luta contra o 
patriarcado e pela nossa emancipação requerem uma ligação estreita às lutas do 
movimento operário como um todo, à luta contra a exploração capitalista.

Nos nossos países respectivos, propomo‐nos, no 8 de Março de 2023, dia internacional 
dos direitos das mulheres, ser portadoras desta mensagem nas iniciativas tomadas 
(reuniões públicas, concentrações, manifestações, etc.).

Associa‐te à constituição
do Comité Internacional de Defesa das Mulheres Afegãs

Envia um e‐mail com o seguinte texto:
Associo‐me publicamente à constituição do Comité Internacional de Defesa das Mulheres Afegãs.
Apelido: Nome: País:
Na qualidade de: Contacto:
para: afghanistanwomen2022@gmail.com

Subscreve o Apelo
Envia um e‐mail com o seguinte texto:
Associo‐me publicamente ao Apelo da Conferência Mundial Contra a Guerra
e a Exploração, Pela Internacional Operária.
Apelido: Nome: País:
Na qualidade de: Contacto:
para: owcmumbai2016@gmail.com

As delegadas à Conferência Internacional 
de Mulheres Trabalhadoras, realizada em 
29 de outubro de 2022, tendo recebido a 
mensagem do Movimento Espontâneo de 
Mulheres Afegãs endereçado à nossa 
conferência, decimos formar um Comité 

Internacional de Defesa das Mulheres Afe‐
gãs que se manifestam contra o regime.

A mensagem descreve a perseguição às 
mulheres afegãs pelo regime Talibã, bem 
como os protestos contra o regime de  
mulheres alvo desses ataques.

COMITÉ INTERNACIONAL  DE DEFESA DAS MULHERES AFEGÃS

Mensagem do “Movimento Espontâneo de Mulheres Afegãs”
à Conferência Internacional de Mulheres Trabalhadoras (28 de outubro de 2022, Cabul)

Hoje, as mulheres afegãs vivem nas condições mais misóginas e privadas de todos os seus direitos 
humanos e civis. As  activistas afegãs formaram o seu próprio movimento de protesto após o 
estabelecimento do regime talibã, em agosto de 2021. Este movimento vem organizando 
manifestações de mulheres nas cidades de Cabul, Jalalabad, Herat, Mazar‐e‐Sharif e Bamiyan, 
com as palavras de ordem: “pão, trabalho, liberdade”. [...]
Os serviços de informações talibãs identificam mulheres activistas e participantes nas acções de 
protesto, detendo‐as nas manifestações, no final dos desfiles ou mais tarde nas suas casas e 
prendendo‐as e torturando‐as nas suas prisões oficiais ou privadas (o novo relatório das Nações 
Unidas de Setembro de 2022 confirma a existência de prisões clandestinas talibãs e a tortura de 
prisioneiros). [...]
Não se sabe quantas mulheres manifestantes e combatentes pela liberdade estão nas prisões 
oficiais e clandestinas talibãs e em que condições se encontram. As organizações de direitos 
humanos nacionais e estrangeiras e os famíliares das presas não têm acesso a elas. [...] Algumas 
mulheres libertadas das prisões talibãs falam em tortura, agressão sexual, ameaças de morte 
contra familiares, negação de acesso a advogado e falta de comunicação com os familiares.
[...] existem actualmente centenas de outras mulheres lutadoras, socialistas, laicas, feministas, 
activistas da sociedade civil, defensoras dos direitos das mulheres, jornalistas, professoras, estu‐
dantes universitárias e do ensino secundário e donas de casa, perseguidas pelos talibãs e forçadas 
a viver na clandestinidade [...]. As mullheres activistas são perseguidas e correm perigo de vida.
Por tudo isto, o “Movimento Espontâneo de Mulheres Afegãs” dirige às lutadoras e às forças 
progressistas na França, Alemanha, América e outros países da o mundo as seguintes propostas:

• Formação de um Comité Internacional de Defesa das Mulheres Afegãos.
• Apoio das principais organizações internacionais de defesa dos direitos das mulheres e 

dos direitos humanos à identificação das mulheres encarceradas em prisões talibãs, 
oficiais ou clandestinas.

• Lançamento de uma campanha internacional pela libertação de manifestantes 
femininas das prisões talibãs.

• Acção por todos os meios para proteger as mulheres procurados e ameaçadas no 
Afeganistão.

• Criar movimentos de solidariedade internacional das mulheres para com as mulheres 
combatentes do Afeganistão.

• Recolher ajuda financeira para as famílias das mulheres presas e procuradas.

• conferência mundial contra a guerra e a exploração, pela internacional operária
• conferência mundial de mulheres trabalhadoras
Paris, 29 e 30 de Outubro de 2022



Os trabalhadores belgas recusam‐se a arcar sozinhos com o fardo da 
crise do custo de vida. O pagamento de dividendos aos acionistas 
aumentou 25% em 2022. Já os preços dos bens de primeira necessidade 
e da energia disparam (gás: +130%; eletricidade: +85%; num ano!) e os 
aumentos salariais negociados são limitados por uma lei restritiva, de 
1996, que impõe um teto aos aumentos pela negociação colectiva.

Esse limite ficou em 0,4% de aumento após a indexação em 2021 e 
deverá ser de 0% este ano! Enquanto isso, as margens de lucro das 
empresas com sede na Bélgica atingiram um recorde de 46% este ano 
(36% em 1996, quando a lei foi promulgada).

A pressão da mobilização sobre as direcções sindicais conduziu a uma 
demonstração de força da classe trabalhadora belga, que paralisou o 
país. Escolas, transportes, fábricas: do Norte flamengo ao Sul de língua 
francesa, os trabalhadores uniram‐se contra o governo e os patrões.

A aspiração à unidade obrigou os líderes do FGTB (socialista), do CSC 
(sindicato cristão) e do CGSLB (liberal) a convocar uma greve como “frente 
sindical comum”. A greve congregou novas camadas de trabalhadores.

Ouviu‐se de todo o lado a reivindicação de aumentos salariais e 
congelamento de preços. Muitos sindicalistas denunciaram a lei de 
congelamento salarial de 1996.

O estado de espírito da maioria dos grevistas era de que uma jornada 
de acção de 24 horas, por mais poderosa que fosse, não seria suficiente. 
Na página do FGTB no Facebook, os sindicalistas manifestaram‐se:
• “Um dia não chega: temos que fazer greve “até ao fim” [ou seja, greve 

geral até à satisfação de todas as reivindicações].
• “Vamos, sindicatos: é preciso mais! Vocês estão aqui para representar 

os trabalhadores de acordo com a sua vontade!”
• “Então, vermelhos, verdes e azuis [ou seja, os sindicatos FGTB, socia‐

lista,CSC, cristão e CGLSB, liberal], greve até ao fim? Ou devemos 
esperar até não podermos pagar as contas e alimentar os filhos?”

Para os trabalhadores, a questão da “greve até ao fim” está na 
ordem do dia. Mas a política de divisão das cúpulas redobra, pois os 
dirigentes sindicais não querem derrubar um governo no qual 
ministros do Partido Socialista se sentam ao lado dos dos partidos 
burgueses.

O Partido do Trabalho da Bélgica (PTB, na oposição parlamentar) fez 
campanha dizendo: “Ministros do PS, recusem‐se a aplicar a lei de 
bloqueio salarial!”.

Mas poderão os ministros do PS “pesar” a favor dos trabalha‐
dores a partir do interior do governo... sem romper com ele?!

O folheto do Comité Unité‐Eenheidscomité distribuído nos piquetes 
de greve recorda que o governo de coligação “defende os interesses 
dos patrões aumentando a flexibilidade e aumentando as despesas 
militares, sob as ordens da NATO, enquanto isso organizando um 
desfalque de mil milhões de euros da Segurança Social. Os 
trabalhadores têm o direito de se dirigir ao PS‐Vooruit [os partidos 
socialistas francófono e flamengo] e ao PT e dizer‐lhes que:

"Mudem de política, lutem juntos por um governo de justiça 
social! Ministros socialistas, acabem com a aliança com os liberais, 
saiam já do governo federal (...). Avante por um governo que vá 
buscar o dinheiro onde ele está: 66 mil milhões de dividendos 
distribuídos o ano passado aos acionistas, 6 mil milhões de lucros 
dos principais bancos! (…) Sim, os trabalhadores precisam de outro 
governo para conseguir a satisfação das suas reivindicações !"

Piquete de greve. No colete da direita lê‐se:
"Quem semeia a fome, colhe a cólera. Tudo está caro demais."

Realizou‐se na Grécia, a 9 de Novembro, uma 
greve geral de 24 horas, convocada pela 
Confederação Geral dos Trabalhadores da Grécia 
(GSEE – a confederação dos trabalhadores do 
sector privado) e pela Administração Suprema dos 
Sindicatos dos Funcionários Públicos (ADEDY – a 
confederação dos trabalhadores do sector público) 
contra o crescente agravamento das condições de 
vida da classe trabalhadora (a quarta em 18 meses 
e, sem dúvida, a maior.

Uma vez mais o medo dos despedimentos e 
represálias dos patrões no sector privado – 
limitador da organização sindical  ‐, mas também a 
própria pressão sobre o padrão de vida dos 
trabalhadores devido à inflação, que geralmente é 
maior neste sector, onde os salários são mais 
baixos, fez com que a grande participação tenha 
tido origem na maioria dos locais de concentração 
de trabalhadores do sector público, e em alguns 
dos seus equivalentes no sector privado.

Centenas de milhares de trabalhadores, por 
toda a Grécia, aderiram à greve. Dezenas de mil‐
hares participaram também em comícios grevistas 
organizados em mais de 70 cidades, acompanhados 
de trabalhadores por conta própria, desem‐
pregados, estudantes e pensionistas. Tudo isto,

• apesar das tentativas do governo para intimidar 
os trabalhadores, com acções como a tentativa de 
apelar aos tribunais para declarar ilegal a greve dos 
transportes públicos, num esforço desesperado 
para impedir a participação nas manifestações de 
Atenas, onde mais de 50.000 trabalhadores 
encheram o centro da capital, tendo, grande parte, 

participado no comício e manifestação organizados 
pela PAME (Frente Militante de Todos os 
Trabalhadores  ‐ frente operária do Partido 
Comunista, o KKE);
• apesar da atitude adotada pelos líderes dos sin‐
dicatos e partidos operários; a maioria dos traba‐
lhadores já percebeu, há muito, que as direções 
burocráticas dos sindicatos usam as greves gerais 
de 24 horas como “válvulas de escape” para o des‐
contentamento dos trabalhadores, sem a mínima 
determinação de travar uma luta “até ao fim”.

O mesmo desapontamento se aplica aos líderes 
políticos dos partidos “de esquerda” (SYRIZA, KKE), 
sem qualquer vontade de apresentar programas 
ou políticas capazes de levar a classe trabalhadora 
ao derrube do governo anti‐operário  de 
Mitsotakis; porque, em última análise, são 
incapazes de romper com a burguesia, como ficou 
demonstrado pelo governo Tsipras.

Esta greve geral não deixa, ainda assim, e contra 
as manobras e táticas dos sindicatos e lideranças 
políticas, de poder constituir uma alavanca para a 
criação de condições para os trabalhadores e as 
bases sindicais exigirem e tentarem forçar a criação 
de uma frente única de massas, com a participação 
e acção conjunta de todos os sindicatos e partidos 
apoiados pela classe trabalhadora e que declaram 
apoiar as reivindicações do movimento operário 
(SYRIZA, KKE, MeRA25), capaz de levar a uma 
escalada da luta contra a ofensiva do capital.

Só a classe trabalhadora unida e mobilizada 
terá a vontade e o poder de expulsar o governo 
reacionário e corrupto da Nova Democracia.
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Domingo, 13 de Novembro, as ruas de Madrid 
são invadidas por centenas de milhares de pessoas 
numa manifestação em defesa do serviço de saúde 
público, contra a política de saúde do governo da 
Comunidade Autónoma de Madrid, liderado por 
Isabel Ayuso, do Partido Popular (PP).

A manifestação, convocada pelas associações de 
moradores de Madrid e de outras das principais 
cidades da Comunidade Autónoma, foi apoiada pelas 
principais associações de profissionais da saúde, 
sindicatos e partidos da “esquerda” e contou com a 
presença de 200 a 650 mil manifestantes (números das 
autoridades e organização).

Os motivos por trás desta mobilização maciça 
residem na política do Governo da Comunidade de 
desmantelamento dos serviços de saúde públicos e, 
recentemente, dos cuidados primários e serviços de 
emergência nos centros de proximidade.

A vontade da classe operária de se mobilizar contra 
esta situação ficou bem clara na manifestação do  
passado dia 13, que mostrou também a mudança de 
disposição de alguns sectores da classe média que 
anteriormente apoiaram Ayuso e PP.

A manifestação de Madrid mostrou que o cami‐
nho a seguir pelos sindicatos e organizações de 
trabalhadores, associações de moradores e  
movimentos sociais é juntar forças, alargar as 
reivindicações para além das questões da saúde, 
promover a mobilização maciça da classe traba‐
lhadora contra o(s) governo(s) da burguesia!

espanha

99  ddee  NNoovveemmbbrroo::  aa  BBééllggiiccaa  ppaarraalliissaaddaa  ppeellaa  ggrreevvee

AA  GGRREEVVEE  GGEERRAALL  ""AATTÉÉ  AAOO  FFIIMM""  NNAA  OORRDDEEMM  DDOO  DDIIAA

grécia
9 de Novembro:

GREVE GERAL DE 24 HORAS MMAADDRRIIDD
CCOONNTTRRAA  AAYYUUSSOO



T êm‐se tornado virais imagens de confrontos entre jovens 
trabalhadores da fábrica da empresa Foxconn em 
Zhengzhou, na China continental, e a polícia.

A Foxconn é uma empresa taiwanesa de montagem de telefones e 
computadores que, nas suas doze fábricas, sobre‐explora centenas de 
milhares de trabalhadores chineses (800.000 em 2020).

No final de Outubro, na fábrica de Zhengzhou, onde mais de 
200.000 trabalhadores montam iPhones para a Apple, as autoridades 
impuseram um confinamento Covid, mas sem parar a produção: 
trabalhadores não infectados cruzavam‐se com os colegas doentes nas 
linhas de produção e passavam as noites nos mesmos dormitórios.

Houve manifestações de protesto dentro da fábrica. Temendo o 
contágio devido à concentração de trabalhadores e desconfiando da 
forma como a empresa lidava com o surto, centenas fugiram com as 
suas bagagens, escalando os muros da fábrica e indo para casa, apesar 
das ameaças de não receberem os salários. Um trabalhador: “Pedimos 
dois dias de folga. Mas é inútil porque a Foxconn coloca sempre a 
produção à frente da vida humana. A vida humana não significa nada 
para aquela gente.”

Para Terry Gou, o patrão bilionário da Foxconn, era a hora de apelar 
às chefias do Partido Comunista Chinês (PCC), que sempre lhe 
concederam todos os meios e facilidades. A chamada foi atendida: 
contrataram‐se quadros do partido das aldeias vizinhas, a termo, para 
as linhas de produção, chamaram‐se em reforço reformados do 
exército, mas ainda dezenas de milhares de jovens desempregados, a 
quem prometeram salários e prémios acima da norma usual.

Porém, na hora de pagamento, as promessas não se cumpriram. 
Manifestações irromperam na fábrica com a palavra de ordem 
“Defendamos os nossos direitos! Queremos os nossos salários!” Veio 
a tropa de choque, houve confrontos violentos. A Foxconn teve que 
mentir para recuar: “Pedimos desculpas por um erro informático e 
garantimos que a remuneração será a acordada”. Por fim, o patrão 
ofereceu aos milhares de novos contratados um prémio de 10.000 
yuans (cerca de três meses de salário) para eles abandonarem a 
empresa! Mais de 20.000 terão aproveitado a oportunidade.

O sórdido explorador da Foxconn aproveitou‐se da política de 
“mercado aberto” do PCC, que dá aos patrões a liberdade de violar as 
leis laborais. Mas a revolta contra os confinamentos burocráticos 
converge com a luta contra a exploração.

Os confrontos na fábrica da Foxconn alimentam a revolta que 
germina pelo país contra as medidas burocráticas de contenção da 
Covid impostas pelo governo.

Em Urumqi, capital de Xinjiang, dez pessoas morreram num 
incêndio que, ao que parece, poderia ter sido evitado sem a 
draconiana forma de contenção. A população, tanto a de etnia uigur 
(“muçulmanos”) como han chinesa (existe há décadas uma situação 
etnicamente tensa na região), saiu às ruas, unida, em revolta comum 
contra o regime opressor.

Em Wuhan, milhares de jovens e moradores quebraram, por sua 
vez, as barreiras de contenção do confinamento. Em Xangai, os 
manifestantes prestaram homenagem às vítimas do incêndio, 
brandindo lençóis brancos a simbolizar a censura: “Não é preciso 
escrever nada, todos sabem por que estamos aqui”.

Numa faculdade em Nanquim, os alunos cantam o hino nacional 
chinês, uma canção revolucionária que começa assim: “Levantai‐vos! 
Levantai‐vos, vós que não quereis ser escravos!”

Na noite de 26 de Novembro, estudantes da Tsinghua, a 
prestigiada Universidade de Pequim, reuniram‐se para prestar 
homenagem às vítimas do incêndio. O mesmo se repetiu durante o 
fim de semana em cerca de cinquenta universidades.

“Não precisamos de testes Covid, precisamos de comer”, ouve‐se 
em Pequim, onde se canta A Internacional na rua.

A gestão burocrática da situação sanitária é posta em causa em 
todo o lado. Medidas incoerentes e perigosas para a população 
confinada em casa sem se poder alimentar ou tratar normalmente 
são o pão nosso de cada dia. Para os funcionários do Partido 
Comunista Chinês (PCC), controlar a epidemia é um critério de 
promoção. A estupidez à compita com a selvajaria.

Este necrotério burocrático conjuga‐se com a permanente censura. 
As autoridades controlam a opinião pública, bloqueando e apagando 
comentários. Os protestos são o resultado inevitável de tal situação. 
Atingido um ponto crítico sem explicação ou resposta adequada, a 
população mobiliza‐se para fazer ouvir a sua voz.

A contestação da gestão burocrática levanta questões muito para lá 
dos confinamentos e, como se viu, converge com a luta contra a 
exploração.

O que acontecerá nos próximos dias? É cedo para dizer. Embora a 
repressão brutal de que o regime é capaz ainda não tenha surgido em 
pleno, o aparecimento da polícia parece ter refreado novas 
manifestações. Existe, contudo, um movimento empenhado, apoiado 
e alimentado pela mobilização popular, que dá sequência a muitos 
outros incidentes ao longo deste ano e preocupa todos os grandes 
deste mundo.

As mobilizações em curso na China têm, na verdade, o mérito de 
esclarecer os alinhamentos e as alianças.

Por um lado, uma aliança de facto entre o capitalismo mais 
poderoso do mundo, do qual a Apple é a representante emblemática, 
os dirigentes das multinacionais taiwanesas e os dirigentes do Partido 
Comunista Chinês. E, com eles, os capitalistas de todo o mundo. 
Segundo um despacho da AFP: “as manifestações deste fim de 
semana têm preocupado os investidores. E os mercados de acções 
asiáticos abriram em forte baixa na segunda‐feira”.

 A base desta aliança é a vontade comum de impor aos 
trabalhadores a exploração mais brutal e, para isso, privá‐los de 
liberdade.

Do outro lado, trabalhadores de todas as partes da China, incluindo 
Taiwan, desfilam ao som d’ A internacional, exigindo os seus direitos.

Embora não lhes importe muito que os trabalhadores chineses 
desafiem o poder político do Partido Comunista, os dirigentes 
capitalistas ocidentais e os seus orgãos de informação não querem, no 
entanto, acima de tudo, ver posto em causa o princípio de exploração 
capitalista a que os dirigentes chineses abriram amplamente o país, 
entregando milhões de trabalhadores nas mãos das multinacionais!

Enquanto os chefes do capitalismo mundial pressionam e ameaçam 
a burocracia do PCC, sua aliada, para que ela escancare todos os 
mercados até à plena e completa restauração do capitalismo, os 
trabalhadores chineses exigem, pelo contrário, o fim da exploração 
capitalista.

A luta de classes, na China como em todo o mundo!
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china RREEVVOOLLTTAA  OOPPEERRÁÁRRIIAA  EE  PPOOPPUULLAARR
CCOONNTTRRAA  OOSS  CCOONNFFIINNAAMMEENNTTOOSS  BBUURROOCCRRÁÁTTIICCOOSS

EE  CCOONNTTRRAA  AA  EEXXPPLLOORRAAÇÇÃÃOO  CCAAPPIITTAALLIISSTTAA  NNAASS  FFÁÁBBRRIICCAASS  DDAASS    MMUULLTTIINNAACCIIOONNAAIISS

Em Pequim
canta‐se "A Internacional" na rua,
contra o regime!
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AS ELEIÇÕES BRASILEIRAS
PUSERAM FIM A TRÊS ANOS
DE GOVERNO BOLSONARO
Três anos de um governo que foi responsável pelo aumento da 

pobreza, por mais de 700.000 mortes na pandemia de Covid‐19, 
por um novo incremento na destruição da floresta amazónica e 
pelo isolamento internacional do Brasil (especialmente na América 
do Sul). Um governo que, rejeitado pela maioria da população, 
presidiu ao galope da inflação e do desemprego.

Nesta medida, a derrota de Bolsonaro e seu governo reac‐
cionário pelo mobilização eleitoral  massiva dos trabalhadores e 
das camadas mais pobres e oprimidas da população é uma vitória 
da classe operária, da juventude, das mulheres e das minorias 
étnicas brasileiras, abrindo uma nova situação política no país.

O QUE PODERÁ SER O GOVERNO LULA/ALCKMIN?
Os resultados eleitorais expressam a polarização existente no 

Brasil, como no resto do mundo, resultante da crise do capitalismo 
e da consequente agudização da luta de classes. A polarização 
ficou bem expressa nos resultados eleitorais. Um presidente e um 
governo com o currículo acima exposto obteve 58 milhões de 
votos e garantiu a eleição de múltiplos governadores, senadores e 
deputados.

Acontece que o novo governo não deixará de ser um governo 
da classe dominante. Lula deixou‐o bem claro na campanha para a 
segunda volta das eleições, que escolheu centrar não na 
mobilização popular, mas na vinculação à “união nacional”. Essa 
linha manifestara‐se desde logo na escolha para seu vice‐
presidente de Geraldo Alckmin, um dirigente da direita burguesa, 
antigo ministro de Fernando Henrique Cardoso e de Temer e 
apoiante do golpe que demitiu Dilma.

Em contrapartida, todas as anteriores referências (ainda que 
modestas) às reivindicações operárias e populares foram 
abandonadas. Interessava oferecer “garantias” à burguesia. Na 
sua “Carta para o Brasil do Amanhã”, Lula comprometia‐se, por 
exemplo, a: [sublinhados nossos]

• “(...) construir uma Nova Legislação Trabalhista (...), asse‐
gurando a competitividade e os investimentos das empresas.”
• “Nosso país tem vantagens competitivas que devem ser 
ativadas, especialmente nos complexos econômico‐industriais da 
saúde, do agronegócio e do petróleo e gás.”
• “Já governámos este país. Com responsabilidade fiscal, redu‐

zimos a dívida pública, (...).”
• “O sistema tributário não deve colocar o investimento, a 
produção e a exportação industrial em situação desfavorável, (...). 
É possível combinar responsabilidade fiscal, responsabilidade 
social e desenvolvimento sustentável – e é isso que vamos fazer, 
seguindo as tendências das principais economias do mundo.”

E em jeito de remate:

• “É com a força do nosso legado e os olhos voltados para o futuro 
que dirijo esta carta ao povo brasileiro. Que Deus nos ilumine 
nessa caminhada.”

Ficam ainda, desta “carta”, as omissões, por exemplo, do com‐
promisso da legalização do direito ao aborto para as mulheres.

Em resumo: financiar o capital
e priorizar o pagamento da dívida pública.

Onde é que já ouvimos isto? Não é mais do que a actual receita 
universal da burguesia para atacar a classe operária e garantir 
transferências monstruosas do trabalho para o capital.

A aplicação prática destas “promessas” poderá estar já em 
marcha com a preparação do orçamento de 2023, ponto central da 
agenda da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. continua na pág. seguinte

brasil
EE  DDEEPPOOIISS  DDAASS  EELLEEIIÇÇÕÕEESS??

É um assunto da maior importância e que deve chamar a 
atenção de todos os militantes e eleitores que propiciaram a 
vitória de Lula, do PT.

Os Deputados e Senadores têm até ao dia 7 de dezembro para 
aprovar o relatório final do orçamento de 2023. Questionado se 
haveria espaço para gastos com algumas promessas de campanha 
de Lula, o relator‐geral, senador Marcelo Castro (MDB‐PI), 
declarou: o orçamento “está no osso”.

Mas só “está no osso” para as reivindicações dos trabalha‐
dores e do povo em geral, não para o capital:

• Bolsonaro e Guedes, serviçais do mercado financeiro, 
prepararam um orçamento de 5 biliões de reais (900 mil 
milhões de euros), onde cerca 2,5 biliões (50,78%) estão 
destinados aos juros e amortizações da dívida pública;

• o chamado Auxílio‐Brasil baixaria para 400 reais (pouco mais de 
70 euros);

• não haveria aumento do salário mínimo acima da inflação e os 
gastos com a saúde e a educação ficariam praticamente 
estagnados nuns parcos cerca de 131 mil milhões cada um 
(23.800 milhões de euros);

• para o saneamento, a previsão é zero e não haveria actualização 
da tabela do Imposto de Renda, que corrói os salários;

• no entanto, para o corrupto “orçamento secreto” dos 
parlamentares do “Centrão”, estão previstos 20 mil milhões 
(3.600 milhões de euros).

O Presidente do Banco Central, agora autónomo do governo, 
trabalhando diretamente para os banqueiros, teve o des‐
caramento de confessar que cada 1% de aumento da Taxa Básica 
de Juros (Taxa Selic), que incide sobre os juros da dívida pública, 
aumenta essa dívida em 34 mil milhões (6.200 milhões de euros). 
Só neste ano, a Selic já subiu 4 pontos percentuais ‐ de 9,25% no 
início de 2022 para 13,25% agora. Ou seja, os especuladores com 
o título da dívida pública foram agraciados com 136 mil milhões 
de reais (24.700 milhões de euros) de lucro fácil.

O mega‐investidor Mark Mobius, sócio‐fundador da Mobius 
Capital Partners, considerado um especulador bem‐sucedido nos 
mercados emergentes, afirmou: “Acho que Lula vai surpreender e 
será mais prudente com o orçamento (...)”.

Ou seja, dar algumas migalhas aos mais pobres,
vítimas da fome, mas sem pôr em causa
o orçamento que destina biliões aos banqueiros.

A aprovação deste orçamento de Bolsonaro e Guedes para 
2023 seria o defraudar das aspirações dos eleitores, até mesmo da 
parte do eleitorado de Bolsonaro que acreditou, por exemplo, que 
ele iria aumentar o Auxílio‐Brasil e o salário mínimo.

Por isso, o acordo em contornar a lei do tecto de despesas 
através de uma Emenda à Constituição (PEC) de Transição para 
garantir a manutenção do Auxílio Brasil ‐ de novo designado como 
Bolsa Família ‐ em 600 reais (110 euros) e o aumento real do 
salário mínimo, além da possibilidade da isenção de imposto de 
renda para quem ganha até 5 mil reais (cerca de 910 euros).



públicas por banqueiros e especuladores através de uma dívida 
pública ilegítima ‐ que quanto mais se paga, mais ela cresce ‐  
enfrentará inevitavelmente a intensificação da luta de classes 
(acompanhada pelas tentativas de desestabilização do “bolso‐
narismo”).

O resultado da luta contra as políticas deste governo e dos 
previsíveis enfrentamentos que se avizinham (de que foram 
premonitórios os bloqueios “bolsonaristas” e a resposta contra 
eles de sectores operários, em alguns, poucos, casos) depende da 
mobilização independente da classe operária, com as suas 
organizações sindicais e políticas face ao governo subordinado à 
burguesia e ante a ameaça do “bolsonarismo”.

É para responder a esta situação que os revolucionários se 
devem preparar.

Um governo dos trabalhadores decretaria de imediato o 
confisco dos 2,5 biliões de reais (450 milhões de euros) destinados 
aos banqueiros e especuladores previstos no orçamento de 2023, 
aplicando‐os na resposta às reivindicações urgentes dos traba‐
lhadores, da juventude e da maioria do povo brasileiro.

O único caminho é, pois, o da mobilização
independente e unida de toda a classe trabalhadora,
dos sem‐terra, de todas as populações oprimidas,
na luta intransigente por um governo
dos trabalhadores, sem patrões nem generais!

Mas a PEC é insuficiente para suprir as necessidades da saúde 
pública, ampliar os investimentos em educação pública, retomar 
com força a construção de moradias populares, criar empregos 
para a juventude e investir na agricultura familiar e na reforma 
agrária, entre outras questões sociais tão urgentes.

E permanece a questão fundamental: quem vai pagar a conta 
com os gastos previstos na PEC de Transição?

Essa conta não pode ser paga com contrapartidas de priva‐
tizações, continuação do desmantelamento dos serviços públicos 
e aumento dos impostos sobre a classe média, incluindo sectores 
operários mais bem pagos.

No que diz respeito aos impostos sobre rendimentos, a ONG 
OXFAM, acaba de divulgar estudos que revelam que “os 0,2% com 
maior rendimento no país, os super ricos, declaram que 70% deste 
rendimento vem dos lucros e dividendos, que não são tributados 
no Brasil” (desde uma lei de 1995 instituída pelo governo FHC).

O empresário Sérgio Zimerman, fundador e CEO da Petz, uma 
empresa de produtos para animais de estimação, teve a coragem 
de declarar recentemente em uma entrevista no Portal Terra: "Eu, 
como CEO da companhia, pago menos imposto do que um 
operador de caixa da minha empresa. Isso é uma vergonha. Não 
acho que um país pode dar certo com esse tipo de mentalidade".

AS TAREFAS QUE, NO NOVO CONTEXTO,
SE COLOCAM AOS REVOLUCIONÁRIOS
A vitória de Lula é uma vitória da classe operária, na medida 

em que resulta das lutas anti‐Bolsonaro nos anos que precederam 
as eleições e não da aliança com a burguesia.

Estas lutas apenas não derrubaram Bolsonaro na rua porque 
foram contidas pela política das direcções de canalizar o 
descontentamento popular exclusivamente para o palco eleitoral, 
garantindo a continuidade dos governos do capital e reforçando o 
“bolsonarismo” pelo recuo da consciência de classe provocado em 
alguns sectores da classe operária.

Um governo de “unidade nacional”, ao serviço da burguesia, 
dando continuidade à espoliação permanente das finanças 
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Na Duma Estatal (Parlamento Russo), o regime dos oligarcas 
aproveita a guerra para atacar a classe operária da Federação Russa.

Depois de ter aprovado uma jornada de trabalho de 12 horas 
e a abolição dos feriados e dias de folga na indústria militar, enquanto 
atirava sindicalistas como Kirill Ukraintsev e Anton Orlov para a 
prisão, o regime de Putin quer desferir um novo golpe contra os 
trabalhadores.

A Duma foi confrontada por um grupo de deputados do partido 
Rússia Unida, de Putin, com um projeto de lei que permite o trabalho 
infantil a partir dos 14 anos.

Justificam esta violação do Código do Trabalho com o colapso 
económico na Rússia devido às sanções internacionais. Ao que se 
deve acrescentar que a mobilização privou milhares de empresas 
de parte de sua força de trabalho, enviada para a frente de combate.

Lembre‐se que foi a revolução de outubro de 1917 que proibiu 
o trabalho infantil na Rússia, libertando as crianças e os muito 
jovens da sobre‐exploração nas fábricas; e que a imposição do seu 
restabelecimento nunca foi conseguida, apesar de todas as contra‐
reformas do Código do Trabalho levadas a cabo por Ieltsin e depois 
por Putin ao longo de trinta anos.

É, portanto, um retrocesso de mais de cem anos que os deputados 
do partido de Putin se preparam para fazer passar na Duma. Um 
retrocesso qualificado como "crime contra o futuro do país" por 
Oleg Shein, vice‐presidente da Confederação Russa do Trabalho (KTR).

Na Novye Izvestiya de 10 de Novembro, um jornalista conclui 
o seu artigo dando nota de que “o comentário mais frequente 
sobre o projecto de lei nas redes sociais é: “Pouco falta para 
restaurarem a servidão!”

Na Rada Suprema (Parlamento Ucraniano), o regime dos oligarcas continua a 
aproveitar a guerra para atacar a classe operária ucraniana.

Depois do rude golpe contra os direitos dos trabalhadores da individualização dos 
contratos de trabalho em empresas com menos de 250 funcionários (onde trabalham 
75% dos trabalhadores ucranianos), a Rada votou desta feita a lei 3663:
• A partir de 1 de Janeiro de 2023, dezenas de milhões de trabalhadores ucranianos 

perderão a segurança social!
• Auxílio na doença, pensão por invalidez, pagamento do salário a mulheres em 

licença de maternidade foram algumas das conquistas herdadas da Revolução de 
Outubro de 1917. Até agora nenhum governo, desde o colapso da União Soviética 
em 1991, tinha conseguido impugná‐las.
O Projeto de Lei 3663, de 2020, havia sido anteriormente rejeitado pela Rada. A 

guerra facilitou agora a sua adopção, em Outubro.
A lei funde o Fundo de Pensões do Estado com o Fundo de Segurança Social do 

Estado. Com a fusão, o défice do Fundo de Pensões, até então compensado pelo 
Estado, engolirá os fundos da Segurança Social, que por isso deixarão de poder 
assegurar as suas prestações. No prazo imediato, 5.000 funcionários da previdência 
perderão os seus empregos. No curto prazo, o que cabia à Segurança Social poderá 
ser entregue aos seguros privados. Apenas uma pequena minoria terá condições para 
os contrair.

Já em janeiro de 2020, Galina Tretyakova, presidente do Comité de Assuntos Sociais, 
declarara: “A descomunização do sistema de segurança social [leia‐se: privatização e 
destruição das conquistas sociais] elevará o Fundo aos padrões internacionais, o que 
tornará possível a transferência [das suas atribuições] para o seguro privado.”

A fundação britânica openDemocracy (financiada pela Ford e outros capitalistas 
não hostis a Zelensky) comenta: “Os sindicalistas acreditam que o seu próprio governo 
os está a atacar (…), enquanto os sindicalistas, mobilizados para a guerra (…) não 
podem abandonar a frente para defender os seus direitos.”

ucrânia rússiaNA UCRÂNIA...
a RADA

liquida a segurança social
...NA RÚSSIA

a DUMA
quer restaurar o trabalho infantil



A “operação militar especial” de Putin 
sofre sérios reveses. A ofensiva do exército 
NATO‐ucraniano na região de Kharkiv, em 
Setembro, e a recente retirada russa de 
Kherson parecem confirmar a propaganda 
imperialista de que a Ucrânia “vai ganhar a 
guerra” – e, tão avassaladoras são as suas 
vitórias, já amanhã…

Pela nossa parte, deixaremos ao cuidado 
dos exércitos de “especialistas” encartados 
as considerações sobre a realidade no 
“teatro de operações”. Quando os canhões 
falam, a verdade, obnubilada pelo “nevo‐
eiro da guerra”, é a primeira baixa. A pro‐
paganda das partes faz parte da própria 
guerra; as máquinas de desinformação dos 
beligerantes não merecem crédito.

Se fôssemos a acreditar na propaganda 
da NATO e dos seus esbirros em Kiev, a que 
o público português está constantemente 
exposto, a guerra caracterizar‐se‐ia, há 
meses e meses, por uma sucessão cons‐
tante de violentas baixas e reveses do 
exército russo (ao lado de crimes de guerra 
sortidos), enquanto os mísseis, canhões e 
projécteis da NATO disparados pelo exército 
ucraniano teriam, quando muito, um efeito 
salvífico.

Episódios recentes, como o bombar‐
deamento da central nuclear de Zaporijia e 
a sabotagem dos gasodutos NordStream 
esticaram até ao limite a credibilidade desta 
“narrativa”. A ginja veio na forma dos 

“mísseis russos” caídos na Polónia, que a 
corte de Zelensky procurou de imediato 
usar para envolver directamente a NATO na 
guerra – mas que, conforme a própria NATO 
apurou, foram disparados pelo exército 
ucraniano…

Do lado russo, o abandono, indubi‐
tavelmente negociado, de Kherson foi, não 
obstante, uma humilhação para Putin, 
sobretudo ocorrendo pouco tempo depois 

da ridícula encenação da anexação dos 
territórios ocupados.

Tais reveses são, claramente, suscep‐
tíveis de repercussões demolidoras para o 
regime bonapartista de Putin, que assenta 
na arbitragem todo‐poderosa entre os 
díspares interesses dos clãs oligárquicos 
que dividem a rapina da Rússia.

Os “observadores” internacionais são 
unânimes, não obstante, em que as 
sanções impostas à Rússia na sequência da 
invasão da Ucrânia são, para já, um enorme 
fracasso económico. As exportações que a 
Rússia perdeu foram compensadas pelo 
aumento dos preços do petróleo e gás, por 
um lado, e pelo aumento das vendas à 
China, à Índia…

Também socialmente o regime não é 
ainda seriamente desafiado. Grande parte 
da população russa – incluindo grande 
parte  da classe trabalhadora – vê esta 
guerra, independentemente da sua 
desconfiança para com o regime, como 
uma guerra da NATO e do imperialismo 
americano contra a Rússia.

Enquanto isso, do lado ucraniano 
as perigosas manobras do regime fantoche 
de Zelensky para atrair o imperialismo 
americano e os seus aliados da Nato para a 
guerra aberta contra a Rússia, provocando, 
se necessário, uma conflagração mundial, 
parecem esbarrar em limites. 

E do lado do Ocidente, embora haja 
visivelmente a disposição para enviar cada 
vez mais dinheiro e armas para que o 
exército de Zelensky lute até ao último 
ucraniano pelo enfraquecimento decisivo 
do exército e do Estado russo, não há 
disposição (em todo o caso, para já) para, 
por exemplo, deixar o exército de Kiev 
atacar território russo com armamento anti‐
aéreo de longo alcance. O objectivo de 
Washington, que puxou publicamente as 
orelhas a Zelensky no caso dos "mísseis 
russos” caídos na Polónia, é uma guerra de 
atrição, em que o progresso da NATO se 
faça sobre pilhas de cadáveres russos e 
ucranianos. A defesa de um centímetro que 
seja de território ucraniano (e muito menos 
o povo ucraniano) pouco lhes interessa.

Entretanto, a guerra faz pelo capi‐
talismo o que a guerra sempre faz pelo 
capitalismo, que... esfrega as mãos com 
os lucros advindos do aumento do custo 
das energias, da especulação com todo 
o tipo de produtos, da indústria de 
armamento e do ataque inflacionário 
aos salários dos trabalhadores de todo o 
mundo. 

O preço, os milhares de mortos, feridos, 
desalojados e condenados a condições de 
vida sub‐humanas; os biliões de dólares 
gastos em armamento e noutros apoios à 
Ucrânia; a crise económica de proporções

gigantescas que se abate sobre as popu‐
lações em todo o mundo, a proximidade de 
um conflito global de consequências incal‐
culáveis, é, no fim de contas, o preço 
natural do capitalismo decadente.

É o que o capitalismo, na sua fase final, 
tem para oferecer à humanidade.

Para deter a marcha para o abismo, 
resta, pois, um só caminho: o da mais 
larga unidade internacionalista das classes 
trabalhadoras de todo o mundo contra os 
regimes fautores de guerra, contra a 
guerra imperialista, contra cada governo 
imperialista.

NNeemm  PPuutitinn,,  nneemm  BBiiddeenn,,  nneemm  NNAATTOO!!
RReetitirraaddaa  ddaass  ttrrooppaass  rruussssaass  ddaa  UUccrrâânniiaa!!

RReetitirraaddaa  ddaass  ttrrooppaass  ddaa  NNAATTOO  ddaa  EEuurrooppaa!!
DDiissssoolluuççããoo  ddaa  NNAATTOO!!

RReeppaattrriiaaççããoo  iimmeeddiiaattaa  ddee  ttooddooss  ooss  ccoonn‐‐
titinnggeenntteess  ppoorrttuugguueesseess  eessttaacciioonnaaddooss  

nnaa  EEuurrooppaa  ddee  LLeessttee  ee  nnoo  mmuunnddoo!!

É importante lembrar o contexto. A guerra 
na Ucrânia não é um mero afrontamento 
entre duas nações beligerantes. O seu ponto 
de ignição foi a iminência de o cerco militar 
da NATO à Rússia se fechar na Ucrânia 
oriental. Esse cerco traduzia uma escalada 
que tem ocupado o último quarto de século. 
Para sair do atoleiro das suas próprias crises 
económicas sucessivas, o imperialismo ame‐
ricano precisa de abrir à expansão dos seus 
capitais e do seu domínio económico as 
poucas zonas do globo que, em parte, ainda 
lhe escapam.

Em causa está, sobretudo, a promessa do 
acesso livre aos gigantescos mercados e 
fontes de matérias‐primas  da China, onde a 
extensão da propriedade social, assim como 
o controlo pelo Estado do comércio externo, 
dos mercados e da circulação de capitais são 
empecilhos que é agora necessário remover. 
A Rússia, onde o Estado bonapartista e a 
oligarquia mantêm também algumas 
coutadas de acesso restrito para o 
imperialismo, é apenas um preâmbulo. O 
objectivo político‐militar declarado da 
administração Biden e dos seus lacaios em 
Bruxelas é o enfraquecimento militar e 
económico da Rússia – arrastando, sem 
dúvida, o colapso da Federação e do Estado.

O regime ucraniano, saído do afron‐
tamento entre camarilhas oligárquicas em 
tudo idênticas às russas, é agora dominado, 
após várias confrontações e golpes, pelos 
sectores que se conformam com um papel de 
batedores na pilhagem do país pelo capital 
americano e europeu, a exemplo dos outros 
países do Leste saídos do desmoronamento 
da União Soviética e do Pacto de Varsóvia.
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