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A NOSSA CLASSE

EDITORIAL

O que eles querem
é virar o disco e
tocar o mesmo
A crise governativa coloca em
discussão os projetos políticos maioritários apresentados
ao país. Costa, Marcelo e Rui
Rio parecem desentender-se,
mas representam o projeto
político dos ricos de Portugal.
A luta entre eles agora é pela
conquista de mais deputados,
mas têm o mesmo projeto estratégico para Portugal: acentuar a dependência perante
a União Europeia, para que
os ricos portugueses, como
sócios minoritários das multinacionais europeias, continuem a lucrar sob as costas
dos oprimidos e explorados.
Costa, Rio e Marcelo não vão
rever as leis gravosas do Código do Trabalho. Não vão
garantir o aumento geral de
salários, tampouco o investimento efetivo no SNS. Não
veem problemas em continuar a destruir o meio ambiente, desde que se garantam
os lucros das grandes empresas.
Costa, Rio e Marcelo não medem esforços para reprimir os
moradores da periferia, manter a cidade dos ricos e acentuar o racismo e a xenofobia.
Também não querem implementar medidas eficazes de
combate à violência contra a
mulher.
Costa, Rio e Marcelo querem
continuar tudo como está… E
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a esquerda parlamentar abstém-se de construir um projeto oposto ao vértice dos ricos
e poderosos do país.
No entanto, quem vive a vida
real sabe que não é sustentável manter tudo como está.
A vida está mais cara e o trabalho está pior. Falta tempo,
dinheiro e qualidade de vida.
Falta saúde, educação, transportes. Falta habitação digna
e acessível. Falta perspetiva
de futuro. E quem mais vive
com estas insuficiências são
os setores mais oprimidos e
explorados da nossa sociedade: as mulheres, os jovens, os
negros e negras, ciganos, imigrantes e LGBTIs.
Não podemos ter ilusões nestas eleições, onde se contrapõem projetos iguais. Não
podemos também achar que
do discurso de ódio de Ventura virão melhores mudanças. Ventura quer mudar para
pior.
Precisamos de construir nas
ruas, nas lutas e nas greves um
projeto alternativo dos trabalhadores e do povo pobre. A
nossa alternativa ao sistema
e aos ricos e poderosos está
na construção de uma saída
revolucionária e na aposta
na mobilização unitária para
conquistar nas lutas as mudanças de que precisamos.

Colaboradores: António Tonga,
Cristina Portella, Daniel Gajoni, Érica
Lemos, Joana Salay, João Reis, João
Viegas, Marina Peres.

Nota: Estamos numa nova fase do nosso jornal. A
partir desta edição temos o seu registo provisório.
Por isso este é o Jornal Em Luta nº01 – Nova Fase.
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As ideologias,
a prática e
a falta de
perspetivas
reinante
na classe
trabalhadora
Ao contrário do que diz a sabedoria popular,
não basta vestir-lhe a pele para que alguém se
torne lobo. Num mundo de aparências e de frases de efeito, é necessário ser rigoroso com os
rumos das organizações políticas presentes na
classe trabalhadora, para que esta não perca a
perspetiva de luta por um mundo livre de exploração e opressão, um mundo socialista.

JOÃO REIS

Conhecemos entre os trabalhadores um sentimento generalizado de descrença na
política e nos políticos. Este
sentimento é reflexo de uma
crise de representatividade
do regime atual, que teima
em não dar resposta às necessidades da maioria da população e da desilusão com
aqueles que em nome dos
trabalhadores têm frustrado
as expectativas de melhoria
das condições de vida e de
trabalho. (...)
O desgaste com os partidos
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atuais é aproveitado de forma oportunista pelos patrões
para desarmar os trabalhadores e impedi-los de, no meio
das experiências e desilusões,
construírem
ferramentas
políticas que não repitam os
erros do passado e reconstruam soluções que deem
resposta para as suas vidas. É
esse o conteúdo do discurso
dos “são todos iguais” ou daqueles que, em oposição ao
Governo do Partido Socialista, ou desiludidos com o Partido Comunista Português,
atribuem culpas ao “socialismo” ou ao “comunismo”.

A prática como critério da verdade Da Revolução Portuguesa aos dias de hoje
Mas não é só à direita que há
responsabilidades. As organizações de trabalhadores que,
no decurso dos últimos anos
e, principalmente, a partir do
derrube do fascismo, defraudaram as expectativas dos trabalhadores têm a maior fatia
de responsabilidade, por ser
delas que dependeu a direção
das lutas dos trabalhadores,
usando o “socialismo” e o “comunismo” como bandeira nos
processos que levaram à derrota.
Depois do 25 de Abril de
1974, o PCP esteve presente
em todos os governos provisórios, junto com o PPD/PSD
e o PS. Defendia, à época, que
não havia espaço para uma revolução socialista que questionasse o poder dos patrões, da
burguesia. O objetivo, segundo esta organização, era derrubar o fascismo e instaurar
uma democracia como a que

existe até hoje, dirigida pelos
interesses dos patrões como
sabemos pela experiência das
últimas décadas. Para isso
uniu-se com os ditos setores
progressistas em governos
que englobavam franjas da
burguesia nacional. Ao mesmo tempo, combateu ferozmente todos os processos de

luta que mais questionavam
o capitalismo. Foram progenitores da primeira Lei da
Greve, que restringia este direito no momento em que ele
era mais necessário, e também
da primeira Lei da Requisição
Civil, usada pelo Governo da
Geringonça para combater as
greves dos enfermeiros, dos

O que é o socialismo e o comunismo?
Mas se estes partidos não são,
como os nomes indicam, socialistas ou comunistas, o que
significam estas palavras?
O socialismo e o comunismo
são, antes de mais, formas de
ler o mundo capitalista em
que vivemos, identificar de
forma científica os seus problemas e apontar um rumo
que supere estes mesmos
problemas. Quem deu suporte a estas ideias foram Marx
e Engels, que nos seus estu-

dos verificaram que vivemos
num mundo em que a produção não é projetada para
satisfazer as necessidades da
Humanidade, mas sim para
aumentar os lucros de meia
dúzia de seres humanos que
parasitam o trabalho dos outros.
Exemplos da falência deste
sistema desorganizado temos tido vários nos últimos
anos. Veja-se o que continua
nos dias de hoje a acontecer

com as patentes das vacinas
COVID-19, cuja existência
continua a impedir a maioria
da população mundial de ter
acesso a esta proteção, apenas
para que meia dúzia de farmacêuticas fique com os lucros.
Ou por exemplo o avanço da
automação na indústria que,
ao invés de reduzir os esforços físicos ou o horário de trabalho, leva os trabalhadores
ao drama do desemprego.
O socialismo aparece as-

Afirmar a necessidade de uma ferramenta
revolucionária e socialista
É preciso entender o sentimento dos trabalhadores
e o que os leva a estas conclusões, para evitar que sejam levados para o colo dos
partidos dos patrões como
o PSD, o Chega ou a Iniciativa Liberal, ou mesmo
para o beco sem saída da
desmoralização. Ao mesmo
tempo, é também impor-

tante combater o discurso
daqueles que, como o BE
e o PCP, sob o disfarce de
socialistas e comunistas, levam os trabalhadores a soluções “geringoncistas” de
confiança em governos que
agem contra os trabalhadores. Neste contexto, é fundamental afirmar a necessidade da construção de uma

organização de trabalhadores, que tenha como objetivo principal, a partir de cada
experiência, contribuir para
a compreensão da necessidade de superar o capitalismo para garantir o direito a
uma vida digna, que só um
mundo sem exploração e
opressão poderá oferecer,
um mundo socialista.

trabalhadores da aviação, dos
estivadores, dos motoristas,
dos polícias do SEF, etc.
Já o PS, sob o manto do “socialismo” e da democracia, dirigiu o processo de integração
de Portugal na União Europeia, que avançou no saque ao
país e na perda da soberania
nacional

sim como uma superação do
modo capitalista de organizar
a produção, colocando o atendimento das necessidades da
Humanidade como centro e
sob a direção da única classe
social de interesses comuns,
os trabalhadores. O comunismo seria o desenvolvimento
natural da sociedade socialista, no qual o avanço científico, social e humano faria as
desigualdades desaparecerem
totalmente.
Lê o texto completo aqui:
https://bit.ly/3kOqLYu
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6 anos de Geringonça
mostraram que é
precisa uma alternativa
revolucionária!
O recente chumbo do Orçamento do Estado (OE) mostra o impasse em que se encontra o nosso
país depois de 6 anos de Geringonça e de incapacidade da burguesia, mas também da esquerda
reformista, de responder às necessidades da classe trabalhadora, da juventude e dos setores mais
oprimidos da população.

O falhanço do projeto do PS de Costa

MARIA SILVA
Nestes 6 anos, quatro de Geringonça e dois de Governo
Costa (com uma Geringonça
não oficial), o PS procurou
fingir que tinha revertido
as opções neoliberais que
há vários anos guiavam os
rumos dos seus governos.
Foram várias migalhas, pequenas medidas, para tentar
dizer que se tinha mudado
alguma coisa, para que tudo
ficasse na mesma.
De forma sintética, é preciso dizer que 6 anos de Costa
não reverteram o arraso de
Passos/Troika no país. Não

foram apenas as leis do Código do Trabalho, de que
tanto se falou nestes últimos
dias, que não foram revertidas. Foram pilares centrais
como a venda de todas as
grandes empresas estratégicas do país, como a EDP, a
REN, os CTT, a ANA Aeroportos e mesmo a TAP,
que tendo voltado à esfera
do Estado, voltou com uma
pesada restruturação contra
os trabalhadores e sem questionar o projeto ao serviço
da população, mas dos interesses privados e das companhias alemãs e francesas. Foi
a lei das rendas da Assunção
Cristas (CDS) que levou ao

despejo de milhares de pessoas e ao disparar das rendas, que o PS de Costa levou
ao extremo com a generalização do alojamento local e
o crescimento exponencial
das cidades dos ricos, de que
a Lisboa de Medina é expressão máxima, mas não
única.
Foram os ataques antidemocráticos contra as greves, como a requisição civil
contra Motoristas de Matérias Perigosas, Estivadores e
Enfermeiros, mas também a
mão livre dada à Polícia durante a pandemia para, em
nome da saúde, reprimir os
trabalhadores, em particu-

lar nos bairros mais pobres
e nas periferias negras das
grandes cidades. Foram os
lay-offs para pagar os lucros
das grandes empresas com o
dinheiro da Segurança Social
(o dinheiro de todos nós),
enquanto os trabalhadores
viram os seus rendimentos
cortados e em tantos casos
roçando a fome e o despejo.
No país de Costa, voltaram a
crescer os sem-abrigo, a juventude não tem horizonte
melhor, e conciliação trabalho e família é uma miragem para ricos, pois no país
real, o aumento dos ritmos
de trabalho e a precariedade constante mal dão para
viver, quanto mais para ter
filhos.
Costa cai porque já nem as
migalhas está disposto a dar,
tão preso que está a ser bom
aluno da União Europeia,
que reserva para Portugal o
lugar de fornecedor de mão-de-obra barata, ao serviço
das grandes multinacionais
europeias. Costa cai porque, em tempo de crise, os
patrões querem mão ainda
mais dura contra os trabalhadores e estes já não acreditam mais numa farsa que
em nada mudou as suas vidas, de dia para dia mais difíceis.
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A utopia
do Estado
Social do
BE e PCP no
século XXI

BE e PCP sustentaram a farsa
de Costa, e dentro dos locais
de trabalho e nos movimentos sociais foram os agentes
da conciliação com patrões
e Governo, travando as lutas da classe trabalhadora.
Quiseram fazer crer que era
possível mudar o país através da votação de pequenas
medidas no Parlamento. Quiseram fazer crer que era possível mudar o país em favor
dos trabalhadores, dentro
das amarras da UE e do euro,
quando todos os orçamentos mais do que orçamentos
nacionais são os orçamentos
permitidos pelos ditames da
EU, cujos resultados já vimos que só têm significado a
venda do país e dos direitos
de quem trabalha. Quiseram
fazer crer aos trabalhadores e
setores oprimidos que a mudança viria sem mobilização,
enquanto desgastavam as lu-

tas em atos simbólicos, e não
em jogar para ganhar, sem
medo.
PCP e BE afogaram as forças da classe trabalhadora na
conciliação de classes. Agora PCP e BE decidiram não
apoiar mais as migalhas de
Costa. Depois de Costa, PCP
e BE vão apresentar-nos o
projeto de um país que com
outro governo de esquerda,
com outras medidas no Parlamento, pode recuperar o
Estado social: direito ao trabalho, direito à saúde, direito

à educação. Mas recuperar o
Estado Social dentro do capitalismo globalizado de hoje é
uma utopia. Particularmente
é impossível defender o direito à saúde, ou à educação
ou ao trabalho, sem dominar
o Orçamento, que hoje é decidido em Bruxelas e não em
Portugal, sem ter uma moeda
própria, sem ter o controlo
sobre os principais setores
da economia (que a UE não
permite). Por tudo isso, o
projeto de PCP e BE, que se
propõe a conseguir reformas

dentro do capitalismo, não
trará mudança para os trabalhadores. O exemplo da aposta na Geringonça – ou outros
exemplos como o da Grécia,
onde o Syrisa governou contra os trabalhadores gregos,
ou da aliança de Podemos
com o PSOE no Estado Espanhol – mostra que, dentro
da EU e deste sistema, não
há um projeto de país (nem
de Europa, nem de mundo)
que sirva os trabalhadores, a
juventude mais pobre e todos
os setores oprimidos.

A Geringonça demonstra que
a mudança só virá de uma nova revolução
Depois de 6 anos de Geringonça, fica claro que as
mudanças não virão dos
acordos no Parlamento,
mas da mobilização forte e
organizada dos trabalhadores. Por isso dizemos que é
precisa uma nova revolução. Uma revolução que garanta o direito ao trabalho,
o direito à conciliação entre
trabalho e família! Que faça
com que os avanços tecnológicos permitam à Humanidade trabalhar menos e
não ser mais escrava das
máquinas e do seu ritmo
alucinante! Que permita
aos mais velhos reformar-se dignamente e aos mais
novos trabalhar com direitos e perspetivas de futuro!

Que garanta o direito à saúde pública, de qualidade e
a tempo e horas, e não um
SNS que não responde em
várias especialidades e que
se mantem de pé sobre as
costas da exaustão dos seus
trabalhadores. Uma revolução que faça com que o direito à igualdade de género,
racial e sexual saia do papel
e seja uma realidade. Que
garanta o direito à habitação
digna para todos, com um
projeto de habitação pública
integrado em cidades pensadas para as pessoas e a sua
vivência coletiva, humana e
ecologicamente sustentável,
e não para o financiamento
dos lucros imobiliários privados. Uma revolução que

proteja o meio ambiente
(como é o caso das florestas)
e atue para travar as alterações climáticas, que saia da
UE e do Euro para recuperar instrumentos de soberania e controlo dos destinos do país, mas assente na
perspetiva de construir uma
Europa dos trabalhadores e
dos povos.
É precisa uma nova revolução, porque dentro do sistema capitalista não há saída
para a classe trabalhadora. E
as várias faces dos governos
capitalistas e a destruição
humana e ambiental por
eles causados mostram isso
mesmo. Por isso, dizemos
que é preciso uma nova
revolução que rompa com

este sistema, uma revolução socialista. A direita hoje
diz que vivemos sobre o socialismo, mas na verdade o
“socialismo de Costa” é mais
uma das versões do capitalismo selvagem que toda a
direita defende, mas ainda
com menos “caridade”.
Nós, trabalhadores e trabalhadoras, mulheres, negros,
LGBTI e jovens temos direito a outro futuro neste
planeta e neste país. Mas
isso implica lutar por uma
sociedade socialista, sem
exploração e sem opressão. Para isso é precisa uma
nova revolução. É preciso
construir uma alternativa
revolucionária que lute por
isso!
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Costa governa e governará para os ricos

É preciso um projeto
alternativo ao PS

Com a dissolução do Parlamento, vamos a novas eleições legislativas em janeiro. O conteúdo destas
eleições é um referendo ao Governo de António Costa. Para os trabalhadores, interessa saber que
este não é o seu Governo.

REDAÇÃO
Costa estava no seu segundo
mandato como primeiro-ministro do mais longo Governo de minoria parlamentar.
O PS deve este recorde aos
seus parceiros de esquerda,
que lhe sustentaram Governo
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em 7 orçamentos. Neste orçamento para 2022, não chegaram a acordo, tendo como
divisor de águas a exigência
de se reverem as leis laborais
gravosas.
Costa não cedeu, não porque
não pudesse, mas sim porque
entre os seus frágeis parceiros

de esquerda e os parceiros europeus, preferiu os segundos.
Fora que teria de abdicar de
uma parte importante do que
é o seu projeto de país sem a
garantia de ter um governo
estável no próximo período.
Não podemos esquecer que
foi o próprio PS a implemen-

Vira o disco e toca o mesmo
O presidente Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu a sua
promessa e dissolveu o Parlamento. As eleições legislativas ocorrerão no dia 30 de
janeiro e já estão todos em
campanha.
Para o PS é evidente que interessa manter-se em primeiro
lugar e, a partir daí, buscar
parceiros que possibilitem,
quem sabe, um acordo de
Governo estável para 4 anos.
Sequer promete melhorias,
mas sim a continuidade das
políticas que tiveram até aqui.
A esquerda parlamentar,
ainda que tenha chumbado
este orçamento, não se fecha

completamente a uma nova
Geringonça. O BE vai mais
longe e mostra-se disponível
para um acordo mais sólido
de Governo, mostrando que,
longe de terem tirado conclusões do período da Geringonça, querem dar continuidade às alianças com o PS.
A direita tradicional não se
mostra preparada para sair
da crise em que está. O CDS,entre a Iniciativa Liberal,
o Chega e os seus problemas
internos, não tem conseguido conquistar espaço e pode
estar numa crise terminal.
O PSD ainda não tem uma
alternativa consolidada pe-

rante o que foi o Governo
do PS, de muitas concessões
aos ricos e de continuidade
do projeto estratégico de país
do PSD/PS. Da direita tradicional, os trabalhadores nada
podem esperar que melhore
o país, mas apenas um Governo ao serviço dos ricos e
que colocará a conta da crise
pandémica ainda mais sobre
as costas de quem trabalha.
O Chega pode sair fortalecido destas eleições, mas apresenta um programa racista e
xenófobo, em particular contra as comunidades ciganas,
mas também contra todos
os jovens negros que ousam

levantar a voz contra a sua
opressão, contra as mulheres
que lutam pelos seus direitos,
contra os refugiados que lutam pela sua vida num outro
lugar.
E com o seu discurso de ódio,
visa dissimular a essência do
seu programa: um projeto
contra os direitos de todos
os trabalhadores em Portugal, que ataca os direitos sindicais, pretende precarizar
ainda mais as relações laborais e o acesso à habitação, e
tem como projeto privatizar
a saúde e a educação, o que só
favorece os mais ricos.

tar a caducidade da contratação coletiva. Mais vale ir a
votos e tentar uma “maioria
reforçada”, como disse Costa,
do que ceder na negociação
com acordos que não garantiriam a manutenção do Governo.

Era este um orçamento pior que os outros?
Num país que se tem vindo
a tornar um país de salários
mínimos, rever as leis laborais garantindo mais estabilidade, direitos e salários é
fundamental. O orçamento
de Costa não continha a viragem necessária para combater esta realidade, como o
aumento geral dos salários,

a proibição dos despedimentos, o investimento real no
SNS e nos serviços públicos,
a revogação da lei das rendas,
a aposta em empregos para o
clima e a revisão dos projetos
de infraestrutura que atacam
o meio ambiente.
Pelo contrário, o orçamento
de Costa não só não atendia

O exemplo espanhol

No Estado Espanhol chegou-se a um acordo que, aparentemente, prevê a revisão das
leis laborais aprovadas pelo
Governo Rajoy em 2012,
uma legislação que foi introduzida mais ou menos em simultâneo com as medidas das
leis laborais que em Portugal
chegaram com a troika.
No Estado Espanhol existe
um Governo de coligação entre o PSOE e a Unidas Podemos. Este acordo foi o coroar
da integração do Podemos no
regime. O partido que surgiu após as grandes lutas dos

indignados, conseguiu absorver, durante um período,
as expectativas de mudança
que floresciam no Estado Espanhol. Mas não foi preciso
muito tempo para que se visse que o projeto de radicalização da democracia que Pablo
Iglesias agitava não traria as
mudanças reais de que os trabalhadores e a juventude precisavam. O atual Governo de
coligação não é por isso fruto
de uma conquista política que
partisse das necessidades da
classe trabalhadora, mas sim
da integração da, agora, Uni-

às necessidades, como aumentava a dependência do
país frente à União Europeia.
No entanto, é importante que
se diga que, na essência, Costa
manteve-se coerente com as
políticas que veio implementando nos últimos anos. E por
isso, até hoje, não reviu as leis
laborais da Troika e, duran-

te o seu Governo, aprovou
medidas que deterioram as
condições ambientais do país,
como autorizar a extração de
Lítio e aumentar as áreas de
eucaliptal. Costa não quer um
Governo que responda às necessidades dos de baixo. Costa
governa para os de cima, e assim se pretende manter.

das Podemos, ao sistema.
O acordo feito para rever
as leis laborais também não
garante muita coisa, apenas
indica que o “Governo está
comprometido com a revogação da reforma laboral de
2012, nos termos que estabelece o acordo de coligação
e o Plano de Recuperação enviado à Comissão Europeia.
E abre portas para “construir
um novo modelo de relações
laborais”, acompanhando a
modernização da economia,
“graças aos fundos europeus”.
Com frases genéricas, onde

na prática não se compromete com muito, o Governo Espanhol deixa aberta a possibilidade de um novo modelo de
relações laborais que acompanhe a modernização da
economia. Vai dar com uma
mão para tirar com a outra.
Em Portugal, Costa ainda
não optou por esta via, mesmo o BE tendo-se oferecido
para um acordo por escrito.
O primeiro-ministro preferiu arriscar conquistar mais
peso político para conseguir
um acordo de Governo mais
sólido e mais favorável ao PS.

A resposta à ameaça da direita é construir
uma real alternativa ao PS
Face à ameaça de crescimento eleitoral do Chega, Costa
aumenta a chantagem à esquerda parlamentar, que cede
ao discurso de que é preciso
a unidade dos “setores democráticos” contra o ascenso da
extrema direita.
O facto é que o discurso reacionário do Chega cresce entre a população porque estes
não vêm alternativa frente o
que aí está, fartos do projeto

de país que PS e PSD têm vindo a implementar e que BE e
PCP passaram a sustentar no
Parlamento nos últimos 6
anos.
Impedir o crescimento da extrema-direita é mostrar um
projeto alternativo ao os, que
é o governo atual, e também
à direita. É mostrar à classe
trabalhadora que há saídas,
sem ser a precariedade e os
baixos salários. É mostrar aos

setores mais pauperizados da
sociedade uma alternativa perante o projeto de cidade dos
ricos. É apostar na mobilização dos trabalhadores, dos setores oprimidos e explorados,
e não confiar na negociação
via Parlamento – de onde
até hoje nunca conquistamos
mudanças reais. É preciso
construir a mobilização independente e unitária e desenvolver a confiança de que,

juntos, os trabalhadores podem apresentar uma saída alternativa ao país que não seja
a submissão ao projeto europeu. Por isso, é preciso trabalhar a ideia de que ao invés de
um governo em aliança com
os ricos, precisamos de um
governo dos trabalhadores,
os únicos que podem construir um país independente,
com direitos, emprego e salários e com uma vida digna.
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RAÇA & CLASSE

NOSSA CLASSE

Unidade para lutar pela
dignidade dos de baixo!
2021 tem sido apontado pela elite
como o ano da retoma. Porém, a
realidade da classe trabalhadora
é outra, vivendo com orçamentos
apertados
constrangidos
por
aumentos
dos
preços
dos
combustíveis, uma realidade salarial
muito abaixo do custo de vida, apoios
estatais
insuficientes, vínculos
cada vez mais precários e rendas
exorbitantes.

Banca, com os despedimentos
e restruturações, mas também na Construção Civil, nas
Limpezas, na Restauração e
na Segurança Privada, onde
durante a pandemia a explo-

ração aumentou e se cruzou
ainda mais com a opressão
racista e machista, que deixa
muitos trabalhadores na base
da pirâmide social.
É sobre este esmagamento

constante que sobrevive o regime, retirando-nos o direito
a projetar futuro com planos
e sonhos, mesmo tendo trabalho.

É preciso ir às ruas!
Torna-se imperativo ir para
as ruas lutar, pois os anos
de Governação do PS com o
apoio da esquerda mostraram-nos que dentro deste regime nunca deixamos de ser
roubados. Só a unidade dos
setores em luta pode garantir
que atravessemos a crise em
condições para enfrentar as

contrapartidas das bazucas de
Bruxelas.
Para que esta unidade se concretize é necessária uma mudança na política do PCP e do
BE, que desarmaram a resistência no pós-Passos Coelho
e que, no caso do PCP nos locais de trabalho, continuam a
deixar isolados os setores em

pendente não só dos patrões,
mas também dos partidos,
que tome as suas decisões democraticamente, promovendo o debate entre todos os
trabalhadores, principalmente os mais precários e oprimidos. Um sindicalismo que
lute contra a opressão racista,

ANTÓNIO TONGA
A situação do bairro deteriorou-se muito devido à ação
criminosa da Câmara e do
Estado, à letargia no processo
de realojamento e à consequente demolição do bairro,
que torna a Jamaika numa
zona sem infraestruturas de
apoio. Boa parte da canalização de abastecimento de água
foi destruída nesta última
“intervenção” de 9 de novembro, deixando um misto de
escombros e água parada, que
fazem da Jamaika uma zona

de crise sanitária, habitacional e humanitária que carece
de resolução urgente!
Por outro lado, o cerco ao
bairro é em total conluio com
o assédio racista que a PSP
faz ao bairro como represália pela exposição do caso
de brutalidade em janeiro de
2019, quando as agressões de
polícias a moradores centraram as atenções do país em
torno do tema. O timing do
cerco não deixa dúvidas sobre
responsabilidade do PCP no
racismo institucional.

PCP como agente do projeto de cidade dos ricos
luta. A estratégia destes partidos, essencialmente focada
no Parlamento, tem impedido os trabalhadores de se
enfrentarem com os governos e de se rebelarem, e tem
mantido isolados os setores
que lutaram, como a juventude negra, os estivadores,
os camionistas de matérias

perigosas, os trabalhadores
do Handling, os operários da
AE, entre outros...
Somos bem concretos no
chamado a uma unidade ampla para lutar hoje contra aos
ataques que nos podem custar muito caro amanhã.

machista e LGBTIfóbica, que
se bata por ser cara de TODOS os trabalhadores. Uma
alternativa combativa, com
fundos de greve, paralisações
efetivas e não simbólicas que
demonstrem aos trabalhadores a força da nossa classe,
solidária nacional e interna-

cionalmente com os setores
em Luta. Um sindicalismo
que não negue a unidade para
lutar, apesas das diferenças de
opinião.
“Precisamos de um sindicalismo que jogue para ganhar e
não para perder por poucos!”

Unidade para lutar
Para que esta unidade se concretize é necessário um plano
conjunto de lutas com todas
e todos que queiram opor-se
aos ataques em curso. Por isso
defendemos, nos sítios onde
lutamos, um rumo alternativo às direções da CGTP e da
UGT. Um sindicalismo inde-

Caso Jamaika
Não seremos nós
trabalhadores?
No passado dia 09 de Novembro, os moradores da Jamaika, bairro localizado na zona do Fogueteiro concelho do Seixal, viram-se novamente atacados pela Câmara do Seixal (governada pela
coligação CDU - PCP e PEV) e pela Polícia de Segurança Pública.

Mais de um mês sem resposta

REDAÇÃO
A juntar a isto, nas empresas,
são os mesmo de sempre a
pagar a conta: os trabalhadores. Temos visto na Refinaria
de Matosinhos, na TAP, na
Groundforce, na Altice e na
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Já várias vezes chamamos
atenção para o papel do PCP
no desarme do movimento
dos trabalhadores, porém a
sua atuação autárquica merece um destaque (negativo)
em separado. Principal cúmplice dos governos PS e PSD
no projeto de cidades dos
ricos – periferia, o PCP tem
governado hegemonicamente depois da Revolução boa
parte das câmaras periféricas
da cintura industrial de Lisboa, sendo não só totalmente
incapaz de apresentar uma
alternativa ao regime, mas
sendo o gestor de facto da pobreza dessas populações.
Os planos de realojamentos
feitos na década de 90 dispersaram as comunidades africa-

nas e ciganas, forçando a sua
submissão ao estatuto de mão
de obra ultra precária e/ou
exército de reserva, estigmatizadas pela sociedade e posta em constante tensão pela
atuação musculada da Polícia,
e marginalizada pela justiça
dos tribunais e prisões.
Infelizmente, casos como o
da Jamaica, cuja situação se
arrasta há quase 30 anos, são
a regra e não exceção nas Câmaras geridas pelo PCP, que
nos tem mostrado o muito
que o une ao sistema antes
sequer do seu apoio ao Governo do PS.
O PCP acaba por minimizar o
racismo e a xenofobia, como
o fez no caso Jamaika e como
o faz com a comunidade ci-

gana no Alentejo. Torna-se
agente da brutalidade policial ao defender a atuação da
Polícia, mostrando pela sua
prática aos trabalhadores racializados que a sua luta não
é a da nossa classe, deixando-os de fora. Isso é desunir
e desarmar a classe, deixando
a classe trabalhadora branca
às mãos do racismo e dos patrões, e os negros entregues a
si próprios, quebrando qualquer noção de classe.
Como resultado da política
racista de fragilização permanente, a esmagadora maioria
de nós da força de trabalho
negra trabalhamos (ou tentamos trabalhar) sob as piores
condições do mercado, temos
acesso a um nível de direitos

e de liberdades inferior aos
que estão colocados nas leis,
sendo um dos garantes do
rebaixamento das condições
gerais de toda a força de trabalho, puxando salários para
baixo e precarizando os vínculos. É um efeito dominó
que afeta negativamente toda
a classe trabalhadora.
É preciso exigir, denunciar
e combater. É preciso construir uma alternativa que
parta da realidade periférica
para a transformar ao serviço das necessidades da nossa
classe: habitação, assistência
do Estado, transporte, trabalho, cultura, lazer. Uma periferia ao serviço dos trabalhadores e não ao serviço da
exploração!
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CRISE CLIMÁTICA

INTERNACIONAL

Mesmo com forte repressão no
15N, oposição cubana mantém
jornada cívica até 27 de novembro
Como previsto, o regime cubano usou de prisões de ativistas e intimidações para evitar que o
povo fosse às ruas na Marcha Cívica pela Mudança convocada pela Plataforma Archipiélogo para
ontem, 15 de novembro.
DANIEL GAJONI
“O Governo cubano em vez
de respeitar nosso direito à
liberdade de expressão, reunião e manifestação estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
reconhecidos pela Constituição de 2019, desrespeitou-o
e criminalizou-o; colocando
cubanos contra cubanos”,
informou a Plataforma Archipiélogo, a partir do Facebook.
Segundo o comunicado,
mesmo contando com acolhimento e apoio da convocação, tanto dentro de Cuba,
como internacionalmente, o
Governo iniciou uma campanha de terror contra qualquer cidadão que expresse
pública ou veladamente o
seu desentendimento com
a situação do país. Embora
tenha obtido sucesso em impedir que o 15N fosse uma
expressão de força massiva
nas ruas, como a mobilização
popular que ocorrera em 11
de julho, nada garante que a
ditadura cubana consiga reverter o cada vez mais crescente sentimento de rejeição
que o povo cubano tem pelo
regime castrista, um ditadura
capitalista que se mostra ao
mundo falsamente como “socialista”.
Em síntese, o que as manifes-

tações de julho e chamados
como o 15N mostram é que
existe um grande descontentamento do povo cubano
com a grave situação social
vivida pela maioria da população, que além de sofrerem
com salários de miséria e
pela carestia, é sufocada com
a falta de direitos democráticos básicos, como o de livre
manifestação.
“O Governo cubano respondeu às nossas reclamações
como uma ditadura faz: militarização extrema das ruas,
mais de 100 ativistas sitia-

dos, detenções arbitrárias,
desaparecimentos forçados,
atos de repúdio, violência,
ameaças, coação e discursos
de ódio. O recrudescimento
da repressão contra a cidadania e os manifestantes pacíficos não é nem será aceite.
Apesar disso, hoje o povo
cubano fez-se sentir. Os que
puderam, manifestaram-se
nas ruas; outros o fizeram
desde a segurança de suas
casas. 120 cidades de todo o
mundo também se juntaram
ao dia; e onde um cubano
marchou, marchámos todos.
Nunca o povo cubano esteve

mais unido na luta pelos seus
direitos. Nós superámo-nos
como nação e eis o sucesso
estrondoso do 15 N”, avaliou
a Plataforma Archipiélogo,
que faz um chamado para
uma Jornada Cívica até dia
27 de novembro, pela liberdade dos presos políticos das
manifestações desde junho,
por liberdade de expressão e
os direitos de reunião e manifestação daqueles que discordam.
Fonte:
https://www.facebook.com/PlataformaArchipielago/

COP26: do “blá, blá, blá” à
catástrofe ambiental
A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) confirmou o que já
se previa, um retumbante fracasso, não garantindo sequer o compromisso do Acordo de Paris de
limitar o aquecimento global a 1.5 graus Celsius até ao final do século.
CRISTINA PORTELLA

A cúpula climática da ONU
realizada em Glasgow, na
Escócia, terminou com um
acordo incapaz até de salvar
as aparências. Não se comprometeu com o abandono
da utilização do carvão e o
fim dos apoios e isenções
concedidos às empresas de
combustíveis fósseis. O colapso climático causado pelo
capitalismo vai continuar.
De acordo com a avaliação
do Climate Action Tracker
(CAT), uma coligação de análise climática muito respeitada no mundo, os aumentos
de temperatura chegarão a
2.4 graus Celsius até o final
deste século, o que significa
um clima extremo generalizado, com aumento do nível
do mar, secas, inundações,
ondas de calor e tempestades
mais violentas, que causarão
devastações em todo o globo.
Entre 1850 e 2019, foram lançados na atmosfera 2.390 bilhões de toneladas de dióxido
de carbono (CO2), sendo que
a maior parte dessas emissões
(entre 80% e 90%) foi gerada
pela queima de combustíveis
fósseis (petróleo, gás e carvão
mineral). O resultado foi o au-

mento médio da temperatura
da Terra que, desde 1850, subiu 1.25 graus Celsius. Apesar
de todos os alertas da ciência
e das conferências climáticas,
houve um novo salto a partir
de 2014. Os anos 2016 e 2020,
foram os mais quentes desde
1850.
Nessa toada, é provável que,
antes do final desta década,
atinjamos os pouco mais de
0.25 graus Celsius que faltam

para cruzar o limite estabelecido pelo Acordo de Paris.
Em toda a sua história a humanidade nunca enfrentou
um aumento da temperatura
média global como este. Uma
temperatura acima de 2 graus
Celsius pode acionar pontos
de ruptura do sistema Terra, como a transformação da
Amazónia numa savana. Acima de 3 graus Celsius é o fim
do sistema e da biosfera tal

como conhecemos.
A saída está na mobilização e
na luta, pois os ricos e os seus
representantes vão continuar
a fazer lindos discursos e a
não cumprir as promessas e
acordos que encenaram na
COP26. O capitalismo é incompatível com a proteção do
planeta, e a defesa da vida só
pode estar nas mãos de quem
sofre as consequências da sua
destruição.

Um Governo que destrói o meio ambiente
Com a desculpa da descarbonização da economia e da
transição energética, o Governo PS prepara-se para
mais um violento ataque ao
meio ambiente. Em finais de
outubro, assinou com empresas privadas 14 contratos
para exploração, prospecção
e pesquisa de vários minérios, incluindo lítio na Serra

da Argemela e volfrâmio em
Montalegre. De nada adiantaram até agora os protestos
das populações e dos autarcas
das regiões afetadas e os vários pareceres de ambientalistas condenando estas atividades como danosas à natureza,
à economia, à riqueza patrimonial e à saúde das populações.

Mas os ataques não param aí.
No apagar das (suas) luzes,
o governo aumentou a área
para plantação de eucaliptos,
apesar de ter se comprometido com a sua redução. Portugal é o país com maior área
plantada de eucalipto na Europa e o quinto no mundo. O
ministro do Ambiente e Ação
Climática, João Pedro Matos

Fernandes, negou, mas não
explicou. Arrogante, sobre
a exploração do lítio já tinha
dito que é inevitável. Mas não
é inevitável termos de aturar
um ministro e um Governo
comprometidos com o lucro
dos empresários e não com a
preservação da natureza e o
bem-estar da população.
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MULHERES

A pandemia da violência
contra a mulher continua
O dia 25 de novembro marca o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher.
Ainda há poucos dados sobre feminicídio e violência doméstica referentes ao ano de 2021 em
Portugal.
MARINA PERES
Entretanto, casos como o
escandaloso julgamento de
um homem que arrastou a
sua mulher pelo pescoço em

frente à GNR e foi absolvido
do crime de violência doméstica mostram que a violência
contra a mulher continua a
constituir uma verdadeira
pandemia.

Mesmo em casos como este,
com agressões físicas brutais
comprovadas, as instituições
continuam incapazes de garantir proteção às mulheres,
e os agressores saem impunes. A situação é ainda pior

As várias faces da violência contra a mulher
No contexto da atual crise
económica e social do capitalismo, combinada com a crise
pandémica, é impossível deixar de apontar que, além da
violência física, sexual e psicológica que as mulheres enfrentam, muitas vezes dentro
de casa, continuamos a ser,
também, as principais vítimas
da pobreza e da precariedade.
Em termos percentuais, mais
mulheres trabalham a tem-

po parcial (o que se explica
pela sua sobrecarga de tarefas domésticas e de prestação
de cuidados), mais mulheres
ocupam postos de trabalho
precários e mais mulheres estão em risco de pobreza.
Segundo dados de 2019, a remuneração média mensal das
mulheres era 14% menor do
que a dos homens em Portugal. Tais dados são anteriores
à pandemia, e tudo indica que

a situação piorou. O Instituto Europeu da Igualdade de
Género, ao analisar o impacto da pandemia no mercado
de trabalho, apontou que as
mulheres estão a ter mais dificuldade do que os homens
para recuperarem o emprego perdido no último período. Também foram as mais
afetadas de entre os que não
perderam o emprego, mas sofreram diminuições da jorna-

para as mulheres racializadas
e imigrantes, que enfrentam
também o racismo e a xenofobia institucionais quando
procuram apoio, assim como
para as mulheres lésbicas,
bissexuais e trans.

da de trabalho: em Portugal, a
redução de horas de trabalho
foi de 18,8 para os homens, e
de 29,5 para as mulheres.
Além de tudo, a precaridade
e os baixos salários geram situações de dependência económica que dificultam às mulheres desvencilharem-se de
situações de violência doméstica, e falta-lhes apoio, pois
a rede de estruturas é ainda
muito insuficiente.

É na luta que podemos combater a violência e garantir direitos
A atual situação política que
atravessa Portugal – com a
queda do Governo e convocação de novas eleições após
ter sido chumbado o Orçamento do Estado – também
nos leva a fazer o balanço dos
últimos governos neste aspeto, e pensar quais as saídas
para a luta por direitos para
as mulheres trabalhadoras
no próximo período.
Em plena crise do
capitalismo,
o s
sucess i vos

governos tentam impor-nos
patamares ainda maiores de
exploração do trabalho, e
mostram o seu descaso com
as nossas vidas. Os governos
da Geringonça e do PS não
foram diferent e s .
A o

optarem por manter as medidas da austeridade, para além
de não priorizarem o combate às desigualdades de género
e à violência contra a mulher
com políticas específicas,
mantiveram a precariedade
laboral e o desinvestimento nos serviços públicos que
atingem com tanta força as
mulheres.
Para

combater verdadeiramente a
violência contra a mulher, é
preciso combater a precariedade, garantir rendimentos
e investir verdadeiramente
em estruturas de apoio para
as mulheres vítimas de violência. O caminho é o que
nos mostraram as mulheres
argentinas, que tomaram as
ruas até conquistarem a legalização do aborto no último
ano: é nas lutas, ao lado dos
outros setores explorados e
oprimidos da nossa classe,
que podemos dar um basta
a todos os tipos de violência
contra a mulher.

