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PALAVRAS
DE FERRO
Ferro Rodrigues não é José Sócrates. Para este já se sabe que “uma redução substancial” da taxa social única, com
que se comprometeu com o FMI, significa “talvez uma pequena redução” antes das eleições e tudo o que FMI quiser
no dia seguinte às eleições. Mas o antigo secretário-geral do
PS fala mais claro e por isso vale a pena ouvi-lo.
Em sucessivas declarações, Ferro Rodrigues vem defendendo, com grande preocupação, um governo de maioria PS/
PSD. Disse ele ao Diário Económico de 19 de Maio que [para
aplicar o acordo com a troika] “vai ser necessário um governo de maioria” e acrescenta mesmo “e tudo está a caminhar
para que um governo de maioria tenha de reunir o PS e o PSD
ou o PSD e o PS”. Declarações semelhantes fez no debate
com o cabeça de lista do PSD por Lisboa, realizado na TVI24.
Ou seja, a proposta de Ferro Rodrigues é aplicar o acordo
com a troika e constituir um Governo de bloco central com o
PSD. Não coloca nenhuma questão a um acordo que significa
um tremendo agravamento das condições de vida da maioria
do povo português e o empobrecimento do país, lançado na
recessão. Apenas expressa uma vaga esperança que a UE e
o FMI “tenham apreendido” com os fracassos da Irlanda e
da Grécia. Ele que sabe bem que o acordo para Portugal é a
repetição do mesmo tipo de planos. E a alternativa política
é... levar o PSD para o Governo. Para quê? Para aumentar
no executivo a pressão “radical de direita” de que se queixa?
Sabe-se que pôr em causa o acordo com a troika, defender uma auditoria da dívida e a sua renegociação não é
simples e tem riscos políticos, perante a forte chantagem
da UE e dos poderosos do país. Mas é a única opção séria
para combater a bancarrota social e enfrentar uma reestruturação inevitável imposta pelos credores, mais tarde e em
muito piores condições para o país, empobrecido pelo aprofundamento da crise.
Para um país que já tem um desemprego brutal e vive
sob a ameaça do seu agravamento, ultrapassando o milhão
de desempregados, aceitar um acordo que lança a economia
numa maior recessão é um suicídio, sobretudo se o desemprego jovem for elevado, como é o caso do nosso país.
O desemprego pode ser enfrentado, a precariedade pode ser combatida, o país pode enfrentar a situação difícil em
que se encontra, mas para isso precisa de soluções de justiça fiscal, de justiça social, de justiça económica e isso só
se consegue em rotura com o acordo com a troika e com as
políticas dos que assinaram o acordo sejam eles o PS, o PSD
ou o CDS.
Nestas eleições é preciso dar continuidade ao protesto
que se fez ouvir em 12 de Março contra a precariedade, dar
força ao combate de quem não quer viver pior que os seus
pais, lutar por um futuro que não seja a emigração forçada,
de quem é obrigado a fugir do país por falta de saída profissional e de emprego, por ausência de perspectivas e de
esperança. O voto no Bloco é isso mesmo: a esperança de
mudar de futuro.
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Quatro razões
para renegociar a dívida

Num comício em
Guimarães, em que
intervieram também
Carla Carvalho e
o deputado Pedro
Soares, Francisco
Louçã considerou que
“renegociar a dívida é
proteger a economia” .
Francisco Louçã começou por salientar que o Bloco de Esquerda fez a
escolha de fazer uma campanha de
propostas, “uma campanha de argumentos e de razões acima de tudo” e
abordou aprofundadamente a renegociação da dívida, a “proposta mais
difícil de todas, aquela sobre que há
mais dúvidas” e onde “há mais homens
e mulheres que à esquerda dizem: mas
isso é tão difícil”.
O coordenador da comissão políti[4] ESQUERDA nº 51

ca do Bloco apresentou depois quatro
razões para a importância da renegociação da dívida, “agora sem perder
tempo”.
A primeira, o exemplo da Grécia,
que um ano depois de ter “um plano
de intervenção externo com um empréstimo muito maior que o português” e com as duras condições que
lhe foram impostas, tem como resultado que a dívida, o défice, o desemprego são maiores do que antes ”as
dificuldades da economia são todas
maiores que antes”, “a Grécia está pior
que antes”.
“A primeira razão para renegociar
a dívida é proteger a economia e evitar que ela fique cada vez pior” afirmou
Louçã, salientando que “renegociar
agora é muito melhor, porque o país tem força”. E lembrou que “a Grécia
agora, desesperada, com uma economia mais pobre está a começar a rene-

gociar essa dívida, já conseguiu aliás
um juro mais pequeno do que aquele
que Portugal vai ter”.
A segunda, uma auditoria
para saber o que é a dívida.
O dirigente do Bloco começou por
referir que o Bloco de Esquerda propôs
uma auditoria à dívida “e criou-se um
clamor imenso contra, de Marcelo a
Pedro Passos Coelho, José Sócrates e
Paulo Portas”.
E criticou ironicamente: “Saber o
que vamos pagar? Nunca. Pagamos e
não perguntamos o que vamos pagar.
Pagamos tudo o que nos disserem,
com os juros que nos impuserem”.
Francisco Louçã apontou depois o
paradoxo entre esta atitude de recusa
de Passos Coelho e Paulo Portas e as
propostas que vêm defendendo “ Passos Coelho propôs hoje uma auditoria
ao programa ‘Novas Oportunidades’”,

“Paulo Portas propõe a renegociação
da tabela do IRS, a renegociação da política agrícola comum”. E concluiu: “Em
todas as questões que têm que tratar
propõem auditorias ou renegociações,
excepto na questão da dívida”.
O dirigente do Bloco sublinhou então que “o que é sensato é renegociar
sabendo o que é a dívida”, e referiu que
“a dívida que mais cresceu é a dívida
privada e não é a pública”, que “a dívida
pública é imensa, aumentou 100 mil
milhões de euros na última década”,
mas “nós ainda não sabemos para onde foi o dinheiro”, que “a dívida privada
é aproximadamente o dobro da dívida
pública”, que “a banca portuguesa deve mais do que o Estado português”,
concluindo que uma ”auditoria permitiria pôr as contas certas”.
A terceira razão, a razão social: “Combater a política do
calote contra os pobres”.
Francisco Louçã afirmou que “a renegociação da dívida protege os salários, protege o Estado Social, traz responsabilidade”, porque “o calote que
está a ser imposto em Portugal” é o “calote contra os salários que vão ser cortados, contra as pensões que vão ser
congeladas” e concluiu: “A esquerda
levanta-se contra a política do calote
em nome da dignidade de um país que
paga o que tem a pagar, que luta pelos
seus, que quer uma economia decente,
uma economia com emprego”.
A quarta razão: ter sensatez
no sistema financeiro.
Francisco Louçã lembrou que no
final da tarde desta segunda feira o
Banco Espírito Santo anunciou que
vai pedir emprestados 1.200 milhões
de euros com garantia do Estado e
afirmou: “se a garantia for accionada,
ou seja se o banco pregar um calote,
o Estado tem que entrar no capital
desse banco e quatro dias depois das
eleições esse banco vai fazer uma assembleia de accionistas para mudar os
seus estatutos para que comece a na-

Francisco Louçã
afirmou que
“a renegociação da
dívida protege os
salários, protege o
Estado Social, traz
responsabilidade”,
porque “o calote que
está a ser imposto
em Portugal” é o
“calote contra os
salários que vão ser
cortados, contra as
pensões que vão ser
congeladas”
cionalização dos seus prejuízos: temos
já, neste caso, meio BPN garantido de
uma só vez”.
Louçã vincou ainda que “vamos
pagar muito mais porque este acordo
[da troika] garante 12.000 milhões para
a banca e 35.000 milhões para garantir qualquer estrutura de pedido de
empréstimo e de garantias de avales
que qualquer elemento deste sistema
financeiro venha a exigir”. E concluiu:
“Aqui têm uma quarta razão, renego-

ciar a dívida para impor condições que
defendam a economia e que exijam
responsabilidades aos accionistas que
preferiram dividendos a ter empresas
sólidas nos seus bancos”.
A finalizar Francisco Louçã defendeu: “Temos que voltar ao essencial e
o essencial são as pessoas”.
Carla Carvalho, arquitecta de Guimarães e candidata à AR por Braga,
destacou na sua intervenção que Guimarães é um “concelho empobrecido
com duas realidades distintas”: Por um
lado, “gente trabalhadora que nunca
pôde prosseguir os estudos, que nunca pôde obter mais formação, que foi
cedo para o mercado de trabalho, que
só conheceu um emprego, uma função”, a grande maioria destas pessoas
trabalhava no sector têxtil e “são agora
muitos deles lançados no desemprego, sem preparação para se enquadrarem noutra área profissional, gente
em quem as empresas não querem investir, porque são demasiado velhos”.
E, por outro lado, “jovens muito bem
preparados, a sair das universidades”,
“uma grande massa de conhecimento
e potencial de desenvolvimento”, mas
“para estes também não há trabalho”.
“Uns e outros são vítimas das políticas
que nos querem impor”, concluiu Carla
Carvalho.
Pedro Soares, deputado eleito
por Braga, sublinhou que “o Bloco de
Esquerda apresentou um plano de
emergência económica e social para
o distrito em 2009”, mas “a resposta do
ministro Vieira da Silva na AR foi dizer
que não era preciso plano nenhum”,
porque o Governo tinha tomado medidas suficientes para o distrito de Braga.
“Estamos em 2011, sabemos que
era mentira, que o que aconteceu foi
agravamento do desemprego, da pobreza e isto só demonstra uma coisa,
uma grande insensibilidade social face
ao sofrimento das pessoas mas também demonstra irresponsabilidade
deste Governo face à crise e ao agravamento das condições de vida das pessoas”, concluiu Pedro Soares.
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Grandes empresas ganham
com queda da Taxa Social Única
A redução da taxa
social única (a
contribuição patronal
para a segurança
social) beneficiará
essencialmente as
grandes empresas,
representando
simultaneamente um
assalto à maioria dos
contribuintes, que
terão de suportar
novos aumentos de
impostos.
O PSD pretende aumentar os impostos sobre a população para reduzir
a contribuição das empresas para a Segurança Social (TSU - Taxa Social Única)
em 4%, de 23,75% para 19,75%.
Esta medida beneficiaria essencialmente as grandes empresas: em média,
cada uma das 900 grandes empresas
nacionais colocaria ao bolso mais 590
mil euros, enquanto as mais de 300 mil
pequenas empresas apenas ficariam
com menos de 1.000 euros.
Ou seja, este é mais um assalto brutal
aos contribuintes, que para aumentarem
os lucros das grandes empresas teriam
de suportar uma carga adicional de 1,5
mil milhões de euros em impostos.
56,5% desta riqueza da população
[6] ESQUERDA nº 51

iria ser entregue de mão beijada a 2,3%
das empresas nacionais: banca e sectores protegidos da economia, como os
supermercados da Sonae e da Jerónimo Martins.
“Esta medida tem dois problemas
essenciais: Por um lado, provoca a degradação financeira da Segurança Social caso não se encontrem medidas
compensatórias da perda de receitas,
o que levaria a um impacto nos contribuintes”, diz o economista Nuno
Serra. “Por outro lado, esta medida é
reveladora da persistência da estratégia de aumento de produtividade das
empresas que assenta na redução dos
custos do trabalho e não em lógicas de
qualificação e diferenciação dos bens e
produtos”.
PS pega na faca com o PSD
O PS concorda com os seus parceiros de coligação nos PEC. Aos portugueses diz que não, mas ao FMI prometeu um grande corte na TSU.
Francisco Louçã confrontou o líder
do PS, José Sócrates, com esta medida escondida, apresentando-lhe uma
carta enviada pelo Governo ao FMI, na
qual se comprometia em reduzir a TSU.
“O objectivo crítico do nosso programa é conseguir uma grande redução
da contribuição patronal para a Segurança Social”, leu Louçã. “Eu quero saber

quanto”. Sócrates não respondeu, mas
depois de ter negado varias vezes o inegável, admitiu que “a posição do Governo é a do FMI”. Ou seja, tirar aos trabalhadores para dar às grandes empresas.
“Esta medida parece condenar Portugal a competir com os países asiáticos.
O incentivo à inovação e progresso tecnológico diminui com uma medida destas”, explica o economista Nuno Teles.
Mas foi mesmo Eduardo Catroga,
do PSD, após o debate, a revelar que já
tinha convencido o ministro das Finanças a aplicar esta medida.
Cortes mais brutos
no horizonte
Mas prevê-se que este seja o primeiro de muitos cortes na TSU, caso
estes dois partidos não sejam impedidos de avançar com estas medidas nas
eleições de 5 de Junho.
O representante do FMI em Portugal disse que “o Governo está a considerar o que poderá ser uma dramática
mudança de jogo na forma de uma forte
redução das contribuições para a Segurança Social”, na ordem dos 12 a 16 pontos percentuais. Isto é, as medidas do PS
e do PSD são apenas a ponta do iceberg.
Como quando aparece uma oportunidade para rasgar os benefícios sociais os lobos aparecem todos, vários
economistas da direita já começaram a

O que diz o compromisso eleitoral do Bloco sobre a TSU
“Desvalorizar o trabalho é a pior
forma de enfrentar as dificuldades. É
uma política que inutiliza e diminui o
principal recurso do país para enfrentar
a crise. A competitividade da economia portuguesa é baixa por mil outras
razões: pela dependência de matériasprimas, pelo preço da energia e do
crédito, pela deficiente organização do
trabalho, e até pela fraca articulação
entre horários de trabalho, formação
profissional e seu financiamento. Em
vários destes domínios o Estado pode
e deve intervir. Só não deve ir pela via
mais fácil. Melhorar os direitos sociais
com qualificações é a resposta da esquerda à ofensiva contra a dignidade
do Trabalho”.

A TSU em
5 segundos
TSU - Taxa Social Única é um
imposto pago em % dos ordenados
dos trabalhadores pelas empresas.
A taxa aplicável é de 34,75%,
dos quais 11% já são pagos pelos
trabalhadores e 23,75% pelas empresas.
20,21% da taxa global é utilizada para cobrir as despesas do Estado com a velhice, 0,5% para doença profissional,
1,41% para doença, 0,76% para a
parentalidade, 5,14% para desemprego, 4,29% para invalidez e, por
ultimo, 2,44% em caso de morte.
Qualquer redução deste imposto deverá ser compensado pela subida de um outro. Actualmente
fala-se do IVA, o mais injusto.

paulete matos

pedir cortes mais profundos.
Álvaro Santos Pereira, que participou no programa do PSD, defende que
a redução da TSU deverá chegar até
aos 20 pontos!

Bloco de Esquerda
apresenta
programa eleitoral
O compromisso do
Bloco para as eleições
legislativas de 2011, tem
como título: “Mudar
de futuro pelo emprego
e pela justiça fiscal”.
O programa eleitoral do Bloco começa por considerar que, a 5 de Junho,
está colocada uma escolha fundamental para o povo português: entre a submissão ao programa do FMI, da Comissão Europeia e do BCE, que provoca
recessão e desemprego, e a proposta
de um caminho para o crescimento e
a justiça social. O Bloco afirma que se
apresenta às eleições com “um projecto de governo de esquerda para concretizar esse caminho”.
Na síntese do programa, o Bloco
propõe uma auditoria à dívida e a sua
renegociação. Para combater o despe-

sismo propõe o cancelamento das Parcerias Público-Privadas pendentes e a
imposição de um tecto aos accionistas
das PPP para o nível médio das taxas
de juro da dívida pública praticada nos
anos anteriores.
Para combater a dependência, o
Bloco propõe, em primeiro lugar, um
fundo nacional de resgate da dívida
assente na tributação das operações
bolsistas, das transferências para paraísos fiscais e um novo imposto sobre as
mais-valias urbanísticas.
Para salvar a economia, o Bloco defende o investimento público e propõe
a valorização do trabalho e assume a
luta contra a precariedade, defendendo o fim dos falsos recibos verdes e do
falso trabalho temporário e a limitação
a um ano para os contratos a prazo.
Propõe ainda medidas para substituir
importações por produção nacional,
para combater as dependências energética e alimentar.
ESQUERDA | maio 2011 [7]
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Porto:
Assembleia Municipal
discutiu ES.COL.A da Fontinha

Pelo menos uma
centena de pessoas
concentrou-se nas
traseiras da Câmara
Municipal, apoiando
os activistas que
tinham ocupado
a escola do Alto da
Fontinha. Rui Rio
admitiu desconhecer
o projecto e insistiu que
ocupação é ilegal.

[8] ESQUERDA nº 51

O caso Fontinha foi chamado à Assembleia Municipal através da deputada do Bloco de Esquerda Ada Pereira da
Silva, que criticou “o excesso policial” que
rodeou a acção de despejo, com agentes armados de “shotguns” por causa de
“sete pessoas”. A deputada notou que o
ES.COL.A “não pediu apoio, não pediu
colaboração e não pediu subsídio” para o seu projecto e, apesar disso, “tinha
resultados positivos”. “Sim, não é legal”,
concordou, referindo, no entanto, que os
membros daquele movimento “mostraram iniciativa”.
Já Rui Rio respondeu dizendo que
desconhecia o projecto, admitindo que a
Câmara agiu sem procurar conhecer previamente o que se passava na escola da
Fontinha. “Não conheço o projecto que
lá estava dentro e não me custa aceitá-lo,
mas é impossível aceitar seja que ocupa-

ção for de um edifício”, acrescentou Rui
Rio.
O ES.COL.A ocupou o edifício há cerca de um mês mas os moradores aprovam a sua presença, até pela segurança
criada. “Não tem mal nenhum”, garantiu
José Sampaio Lima, “representante dos
moradores” locais. “Querem é ser felizes”,
continuou, dirigindo-se aos deputados
municipais. “Somos como irmãos, a população está radiante”, concluiu.
O morador Carlos Correia, que interveio durante a assembleia, pediu “uma
segunda oportunidade” para os jovens
do ES.COL.A, alguns dos quais, juntamente com moradores da Fontinha e outros
cidadãos solidários, estiveram concentrados mais de cinco horas nas traseiras da
Câmara à espera que a assembleia terminasse e chegassem notícias acerca do
que foi discutido.

Segundo o relato do Jornal de Notícias, foi colocada no espaço uma faixa
branca, na qual podia ler-se: “Da ES.COL.A
para o bairro ou da Câmara para o abandono? Espaço colectivo autogestionado
do Alto da Fontinha”.
Durante a assembleia, da maioria
PSD-CDS/PP, o social-democrata Paulo
Rios considerou que os “ocupas” tiveram
“um comportamento censurável numa
sociedade civilizada e num estado de
direito”. Admitiu, ainda assim, que “o projecto pode ter sentido” e pediu à câmara
para “ver até que ponto faz sentido prosseguir” com ele.
Rui Rio aceitou a sugestão e disse
estar receptivo a uma proposta que o
movimento queira fazer. Mas em tom de
descrédito para com o projecto ES.COL.A
do Alto da Fontinha, Rio afirmou: “a autarquia vai procurar fazer um projecto
decente para aquele edifício”.

SOCIEDADE

Carvalho da Silva:
‘troika’ quer mesmo destruir
direitos dos trabalhadores

Moradores querem o ES.COL.A
e não “outro projecto”
No dia 10 de Maio a polícia municipal dirigiu-se à velha Escola da Fontinha,
abandonada desde 2006 e propriedade
camarária, e despejou os seus ocupantes que já tinham recuperado o edifíco e
desenvolviam ali um projecto educativo.
Moradores da Rua da Fábrica solidarizaram-se então com o grupo de “ocupas” e
manifestaram-se contra a ordem camarária, mas a polícia manteve-se inflexível.
Segundo Jorge Cardoso, o ES.COL.A
transferiu entretanto as suas actividades
para o largo da Fontinha e “tem corrido
bem”. Ateliers de desenho, aulas de guitarra e explicações de matemática, Física, Química e Português estão entre as
actividades que hoje são desenvolvidas
naquele espaço ao ar livre.
“É ali que aquele bairro precisa de
apoio e não queremos uma alternativa
àquele projecto”, refere Jorge Cardoso,
remetendo, todavia, para “uma assembleia” com moradores locais uma decisão quanto ao que fazer daqui para a
frente.

Manuel Carvalho da
Silva, secretário-geral da CGTP, diz
que a entrevista do
ex-primeiro-ministro
dinamarquês Poul
Rasmussen sobre os
negociadores do FMI e
da Comissão Europeia
confirma a posição da
central sindical.
Para o secretário-geral da CGTP, no
plano dos direitos dos trabalhadores, o
que a ‘troika’ pretende “é mesmo destruir
o fundamental daquilo que produziu o
desenvolvimento da sociedade portuguesa”.
Em entrevista à agência Lusa, o antigo primeiro-ministro dinamarquês Poul
Rasmussen, criador do conceito da flexissegurança, considerou que a ‘troika’ que
negoceia com Portugal as condições para o resgate financeiro vai tentar destruir
os mecanismos sociais de protecção dos
trabalhadores portugueses.

Rasmussen diz que o que tem visto
“é que a maioria dos governos europeus,
conservadores, adoram a palavra flexibilidade mas esqueceram-se da palavra
segurança”. E diz recear que a pressão da
União Europeia e do FMI seja no sentido
de desmantelar a protecção dos trabalhadores, de questionar os mecanismos
de negociação colectiva. “Deixe-me dizer, eu desaconselharia profundamente
a UE e o FMI de exigir a Portugal que acabe com a negociação colectiva”, acrescentou, recomendando a Portugal que
lute “para conseguir os melhores resultados das negociações”.
Para Carvalho da Silva, “as declarações são interessantes e vêm confirmar
o que andamos a dizer. No que diz respeito à União Europeia, vimos chamando
a atenção que a sua condução política e
económica é hoje a expressão da vanguarda da ortodoxia neoliberal no mundo”.
Economista, Poul Rasmussen é o
actual presidente do Partido Socialista
Europeu e foi o primeiro-ministro da Dinamarca entre 1993 e 2001.
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Por que é que a energia
nuclear nunca será segura

Com o actual desastre
nas centrais nucleares
de Fukushima no
Japão, algumas pessoas
perguntam: pode a
energia nuclear ser
segura? A resposta é
não. A energia nuclear
nunca poderá ser
segura.

Isto foi claramente explicado pelo Almirante Hyman Rickover, o “pai” da marinha
nuclear dos EUA e responsável pela construção da primeira central nuclear do país, Shippingport na Pensilvânia. Quando
se retirou da Marinha, em 1982, advertiu,
perante um comité do Congresso, para a
[10] ESQUERDA nº 51

letalidade inerente da energia nuclear – e
apelou a que se “banissem os reactores
nucleares.”
O problema fundamental:
a radioactividade.
“Vou ser filosófico,” testemunhou Rickover. “Até há cerca de 2 mil milhões de anos
atrás, era impossível haver vida na Terra,
isto é, havia tanta radiação na superfície
que era impossível haver vida – nada.”
Isto é consequência da radiação cósmica
natural quando a Terra se encontrava em
processo de formação. “Gradualmente,”
afirmou Rickover, “há cerca de 2 mil milhões de anos, a quantidade de radiação
no planeta diminuiu e tornou possível o
início de alguma forma de vida.”
“Agora, quando voltamos a usar a energia nuclear, estamos a criar algo que a
natureza tentou destruir para tornar a vida possível,” disse ele. “Cada vez que pro-

duzimos radiação” uma “força horrível”
é libertada. Através da cisão do átomo,
estamos a recriar os venenos que impediram a existência de vida. “Penso que a
raça humana vai arruinar-se,” declarou
Rickover.
Este é Rickover, uma figura-chave na
história da energia nuclear, e não o Greenpeace.
O problema é a radioactividade libertada
quando o átomo é dividido. E não importa se é um reactor de água em ebulição
da General Electric, como os que se danificaram em Fukushima, ou de água
pressurizada de design Westinghouse,
ou de design russo como as centrais de
Chernobyl, ou as “novas e melhoradas”
centrais patrocinadas pelo Secretário
da Energia dos EUA, diz Steven Chu, um
cientista nuclear e um promotor zeloso
da tecnologia nuclear. Todas elas produzem radiação e venenos radioactivos
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como o Césio-137, Iodo-131 e o Estrôncio-90 que foram e continuam a ser cuspidos das centrais de Fukushima.
Ao entrar em contacto com seres vivos,
estas toxinas destroem-nos. Assim, desde que são produzidas numa central
nuclear até saírem como “lixo nuclear”
incrivelmente radioactivo, têm de ser isoladas do mundo vivo – por milhares e até
milhões de anos.
Durante o processo nuclear, o urânio
ligeiramente radioactivo é tirado do
chão e bombardeado por neutrões – e
a parte do urânio que se separa, a físsil,
Urânio-235, é transformado num gémeo
radioactivo de elementos seguros e estáveis na natureza: existem centenas destes “produtos de fissão.” O corpo humano
não reconhece a diferença entre estes
gémeos letais e os elementos estáveis e
seguros. Também são produzidas partículas alfa e beta e raios gama, todos radioactivos.
Adicionalmente, muita da maior parte do
urânio, Urânio-238, que não pode ser separado, agarra-se aos neutrões e torna-se
Plutónio-239, a substância mais radioactiva que se conhece.
Nesta divisão do átomo, também é produzido calor – que é usado para ferver a
água. As centrais nucleares são a forma
mais perigosa de ferver água jamais concebida.
Porquê usar este processo tóxico para
ferver água e gerar electricidade? Tem
menos a ver com ciência do que com política e economia – desde o rescaldo do
Projecto Manhattan até hoje. Durante a
II Guerra Mundial, cientistas trabalhavam
em laboratórios secretamente estabelecidos em todos os EUA para construir
armas atómicas. Em 1945, o projecto
empregava 600 mil pessoas e milhões de
dólares foram gastos. Lançaram-se duas
bombas no Japão. E, com o fim da guerra,
o Projecto Manhattan tornou-se a Comissão de Energia Atómica dos EUA e mais
armas nucleares foram construídas. Que
mais poderia ser feito com a tecnologia
nuclear para perpetuar o empreendimento nuclear?
Muitos cientistas e funcionários do governo não queriam que os seus empregos acabassem; empresas que tinham
parcerias no projecto, como a General
Electric e a Westinghouse, não queriam

O problema
é a radioactividade
libertada quando o
átomo é dividido.
E não importa se é um
reactor de água em
ebulição da General
Electric, como os que
se danificaram em
Fukushima, ou de água
pressurizada de design
Westinghouse, ou de
design russo como as
centrais de Chernobyl,
ou as “novas e
melhoradas” centrais
patrocinadas pelo
Secretário da Energia
dos EUA, Steven Chu.

que os contratos cessassem. Como escreve James Kunekta, no seu livro “Cidade
de Fogo”, sobre o Laboratório Nacional
de Los Alamos, com a guerra acabada
surgiram problemas de “colocação de
empregos, continuidade do trabalho...
mais tempo livre que trabalho... pouco
para manter toda a gente ocupada.”
As armas nucleares não servem para

derivados comerciais. Que mais poderia
ser feito com a tecnologia atómica para
manter o establishment nuclear a funcionar? Avançaram-se planos para se usar a
energia nuclear como substituta da dinamite para fazer enormes buracos no chão
– incluindo colocar uma série de 125 dispositivos atómicos ao longo do istmo
do Panamá e criar o “Canal Panatómico,”
usando a radioactividade para cozinhar
comida para que fosse armazenada durante anos; construir aviões que utilizem
energia nuclear (esta ideia não foi longe
por causa do peso do chumbo necessário para proteger os pilotos) – e usar o
calor gerado para ferver água e produzir
electricidade.
Desde sempre, os cientistas nucleares –
como Chu – tentaram minimizar, até negar, o perigo mortal da radioactividade e,
como a Pinóquios Nucleares, impor a sua
tecnologia.
As centrais nucleares – as 443 existentes
em todo o planeta – deveriam ser encerradas e mais nenhuma deveria ser construída. Como afirmou Rickover, os reactores nucleares deveriam ser banidos.
Anos atrás, durante a campanha de Bill
Clinton, o slogan foi “É a economia, estúpido.” Com as centrais nucleares é “É a
radioactividade” – inerente ao processo e
moral.
Em vez disto, devemos implementar o
uso de tecnologia segura, limpa e renovável como a solar, a eólica (actualmente, a
que cresce mais rápido e mais barata que
a nuclear) e a geotermal e todas as restantes que, como concluem os grandes
estudos, podem fornecer toda a energia
de que o mundo precisa – energia sem a
radioactividade letal, energia com a qual
podemos viver.

Karl Grossman, professor e jornalista
na Universidade Estadual de Nova Iorque/Faculdade de Westbury, tem feito reportagens de investigação sobre
energia e ambiente desde há 40 anos.
É o apresentador do programa de televisão “Enviro Close-Up” e autor de inúmeros livros.
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Acordo entre a Fatah
e o Hamas na Palestina

Principais facções
vão formar um
governo transitório
de personalidades
independentes e
realizar eleições
presidenciais e
legislativas dentro
de um ano. Decisão
pode facilitar o
reconhecimento da ONU
ao Estado Palestiniano.

Representantes das duas principais
facções palestinianas, a Fatah do presidente Mahmoud Abbas, da Autoridade
Palestiniana, e do Hamas, que está no
governo na Faixa de Gaza, chegaram
a um acordo para formar um governo
transitório para realizar eleições presidenciais e legislativas dentro de um ano.
A decisão, inesperada, foi tomada esta
quarta-feira no Cairo.
[12] ESQUERDA nº 51

De acordo com a agência oficial
egípcia MENA, as duas facções “chegaram a um acordo completo após discussões sobre todos os pontos”. Uma
reunião para assinar o acordo de reconciliação deverá ocorrer na capital egípcia nos próximos dias.
O chefe da delegação do Hamas,
Mahmoud Zahar, disse que o governo
agrupará personalidades independentes, informação confirmada pelo representante da Fatah, Azzam Al-Ahmad.
Mahmoud Zahar disse ainda que as
duas partes chegaram também a acordo
para reunificar as forças de segurança
da Fatah e do Hamas, o que era um dos
principais focos de divergência entre as
duas organizações.
Israel critica
O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, criticou o acordo e
afirmou que a Autoridade Palestiniana
terá de escolher entre fazer a paz com o
Hamas ou com Israel: “O Hamas deseja
destruir Israel e diz isto abertamente”,
declarou. Para ele, a própria ideia de re-

conciliação com o Hamas “demonstra a
fraqueza da Autoridade Palestiniana e a
possibilidade de o Hamas tomar o controlo da Cisjordânia, como fez na Faixa
de Gaza”.
Em resposta, o porta-voz da Autoridade Palestiniana, Nabil Abu Rodeina,
disse que “Netanyahu deve escolher
– ou uma paz justa e abrangente, com
um povo palestino unificado, ou os colonatos”.
Surpresa
Segundo o analista militar Ron Ben
Ishai, do site de noticias israelita Ynet, os
serviços de informações de Israel ficaram surpreendidos com o acordo. “Até
há poucos dias, um acordo desse tipo
parecia muito distante”, disse o analista,
afirmando que o acordo esvazia “um argumento importante da diplomacia israelita” contra a iniciativa do presidente
Mahmoud Abbas de pedir o reconhecimento da ONU ao Estado Palestiniano.
“A diplomacia israelita sempre argumenta que Abbas só representa a Cisjordânia”..
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Europa:
adeus à livre circulação
Os ministros do Interior da União
Europeia, reunidos em Bruxelas, decidiram nesta quinta-feira rever algumas
disposições do Tratado de Schengen
para permitir que os controlos nas fronteiras internas sejam reintroduzidos.
A proposta foi defendia inicialmente pela França e Itália e, mais tarde, pela
Alemanha, que alegaram a necessidade
de combater a chegada de imigrantes
do Norte de África.
Por outro lado, na véspera da reunião, o governo da Dinamarca anunciou
que ia restabelecer a fiscalização nas alfândegas “o mais rapidamente possível”.
Segundo a proposta da Comissão
Europeia, os Estados-membros podem
restabelecer os postos fronteiriços, sempre de forma temporal, através de um
mecanismo de suspensão que seria usado como “último recurso” em “circunstâncias excepcionais”, e cuja autorização

Ministros do Interior
da UE começam a
desmantelar um dos
princípios-chave
da união: o fim das
fronteiras internas,
admitindo o regresso
dos controlos.
Dinamarca já decidiu
restabelecê-los.

passaria pela UE.
Não houve ainda uma decisão final
– as conclusões só deverão tornar-se
efectivas na reunião de chefes de Estado
e de governo de dia 24 de Junho.
Segundo o El Mundo, cerca de 18
Estados-membros defenderam a neces-

sidade de clarificar o Tratado de Schengen. Já a Espanha, Bélgica e Malta classificaram Schengen como um marco
adequado, embora digam que não se
opõem às alterações sugeridas. Por sua
vez o Chipre, país que não integra o espaço Schengen, opôs-se firmemente à
sua reforma.
O ministro Rui Pereira disse à Lusa
que o tratado já prevê a reintrodução de
controlos internos em casos excepcionais, como foi a cimeira da NATO, em Lisboa, no ano passado. “Para além disso,
qualquer passo ulterior que seja estudado tem de ser encarado com a maior das
cautelas”, acrescentou.
Fazem parte do espaço Schengen
22 países da UE (todos, excepto Irlanda,
Reino Unido, Chipre, Bulgária e Roménia), e mais a Islândia, a Noruega, a Suíça
e o Liechtenstein.
ESQUERDA | maio 2011 [13]
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“A minha reacção à morte
de Osama bin Laden”
Por NOAM CHOMSKY
Fica cada vez fica mais evidente que a operação foi um assassinato
planeado, violando as normas elementares do direito internacional de
múltiplas formas. Aparentemente não
houve qualquer tentativa de prender
a vítima desarmada, o que presumivelmente 80 soldados poderiam ter feito,
já que virtualmente não enfrentaram
oposição – excepto, como afirmam, a
da esposa de Osama bin Laden, que se
atirou contra eles.
Em sociedades que professam algum respeito pela lei, os suspeitos são
detidos e levados a um julgamento justo. Sublinho a palavra “suspeitos”. Em
Abril de 2002, o chefe do FBI, Robert
Mueller, informou a imprensa que, depois da investigação mais intensiva da
história, o FBI só podia dizer que “acreditava” que a conspiração fora tramada
no Afeganistão, embora tenha sido implementada nos Emirados Árabes Unidos e na Alemanha.
O que apenas acreditavam em
Abril de 2002, obviamente não sabiam
8 meses antes, quando Washington
[14] ESQUERDA nº 51

Poderíamos
perguntar-nos como
reagiríamos se um
comando iraquiano
pousasse de
surpresa na mansão
de George W. Bush,
o assassinasse e, em
seguida, atirasse o
seu corpo no Oceano
Atlântico.
desdenhou de ofertas exploratórias
dos talibans (não sabemos a que ponto eram sérias, pois foram descartadas
imediatamente) de extraditar Bin Laden se lhes fosse apresentada alguma
prova, que, como logo descobrimos,
Washington não tinha. Portanto, Obama simplesmente mentiu quando disse, na sua declaração da Casa Branca,
que “rapidamente soubemos que os
ataques de 11 de Setembro de 2001 fo-

ram realizados pela al-Qaeda”.
Desde então não revelaram mais
nada sério. Há muita conversa sobre a
“confissão” de Bin Laden, mas é como
se eu confessasse que venci a Maratona
de Boston. Bin Laden alardeou aquilo
que considerava um grande feito.
Também há muita discussão sobre
a cólera de Washington contra o Paquistão, por este não ter entregado Bin
Laden, apesar de elementos das forças
militares e de segurança seguramente
estarem informados de sua presença
em Abbottabad. Fala-se menos da cólera do Paquistão por ter tido o seu território invadido pelos Estados Unidos
para realizarem um assassinato político. O fervor anti-americano já é muito
forte no Paquistão, e estes acontecimentos vão provavelmente exacerbálo. A decisão de lançar o corpo ao mar
já está a provocar, previsivelmente, cólera e cepticismo em grande parte do
mundo muçulmano.
Poderíamos perguntar-nos como
reagiríamos se comandos iraquianos
aterrassem na mansão de George W.

Publicado no Guernica Magazine
Tradução do Vermelho,
adaptada por Luis Leiria
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Bush, o assassinassem e lançassem o
seu corpo no Atlântico. Indiscutivelmente, os seus crimes excederam muito os de Bin Laden, e Bush não é um
“suspeito”, mas, sem qualquer dúvida,
o “decisor” que deu as ordens para cometer o “supremo crime internacional,
que difere só de outros crimes de guerra por conter em si o mal acumulado
da totalidade” (citando o Tribunal de
Nuremberga), pelo qual foram enforcados os criminosos nazis: as centenas de
milhares de mortes, os milhões de refugiados, a destruição de grande parte
do Iraque, o encarniçado conflito sectário que agora se espalhou ao resto da
região.
Há também mais coisas a dizer sobre Bosch (Orlando Bosch, o terrorista
que explodiu um avião cubano), que
acaba de morrer pacificamente na Flórida, e sobre a “doutrina Bush” de que
as sociedades que abrigam terroristas
são tão culpadas quanto os próprios
terroristas, e que é preciso tratá-las da
mesma maneira. Parece que ninguém
se deu conta de que Bush estava a conclamar à invasão e à destruição dos Estados Unidos e ao assassinato do seu
criminoso presidente.
O mesmo passa com o nome escolhido: Operação Jerónimo. A mentalidade imperial é tão profunda, em toda
a sociedade ocidental, que ninguém se
apercebe que estão a glorificar Bin Laden, ao identificá-lo com a valorosa resistência aos invasores genocidas. É como baptizar as nossas armas assassinas
com os nomes das vítimas dos nossos
crimes: Apache, Tomahawk [nomes de
tribos indígenas dos Estados Unidos].
É como se a Luftwaffe desse aos seus
caças nomes como “Judeu”, ou “Cigano”.
Há muito mais a dizer, mas mesmo
os factos mais óbvios e elementares
deveriam dar-nos muito que pensar.

Espanha:
manifestantes desafiam
Supremo Tribunal
Decidem manter as
concentrações na Porta
do Sol em Madrid e
mais de 160 localidades,
ignorando ordem
da Junta Eleitoral
Central e do Supremo
Tribunal de proibir
manifestações no dia de
reflexão.

“Agora todos somos ilegais”, gritaram dezenas de milhares de pessoas na Porta do Sol em Madrid, às 00h
deste sábado, afirmando assim a sua
intenção de desafiar a proibição de se
manifestarem no dia de reflexão que
precede as eleições autonómicas e municipais que se realizam domingo no
estado espanhol.
Os manifestantes do Movimento 15-M, ou “Democracia Real Já” têm
o seu epicentro na famosa praça de
Madrid, e ruas adjacentes, onde estão
pelo menos 28 mil pessoas (segundo a

polícia), mas o movimento espalhouse, como um tsunami, segundo a definição do diário El País, a muitas outras
cidades: 5 mil em Barcelona, 10 mil em
Valência, 7 mil em Málaga, 4 mil em Sevilha, 3 mil em Bilbau, para apenas citar
algumas das 160 cidades e localidades
onde houve ou ainda decorrem concentrações e acampamentos.
Os manifestantes, predominantemente jovens, protestam contra a crise
económica e as políticas anti-sociais
implementadas pelo governo. A indignação cresceu quando a Junta Eleitoral
Central proibiu a continuidade da manifestação por sábado ser dia de reflexão, e domingo, por ser susceptível de
“entorpecer, de qualquer maneira que
seja, o acesso aos locais eleitorais”, e
poder “dificultar ou condicionar o exercício do direito ao voto”. O Supremo
Tribunal confirmou esta decisão, mas
a polícia já anunciou que não vai agir
para dissolver as concentrações. O ministro do Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, disse que “as forças de segurança
não vão criar dois ou três problemas
onde há um”.
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O PSD e o trabalho
POR adriano campos

O Prémio Nobel da
Economia cita Portugal
como um exemplo
deste erro. Prioridade
deveria ser criar
empregos. Corte de
gastos numa economia
em depressão profunda
é contraproducente,
mesmo em termos
puramente fiscais.
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O PSD apresentou o seu programa
eleitoral. O documento foi coordenado
por Eduardo Catroga, o homem indicado por Passos Coelho para dirigir a economia portuguesa. Depois do ensaio
de anúncio do programa, na iniciativa
“Mais Sociedade”, liderada por António
Carrapatoso, onde se podem ler coisas
como, “Retirar tanto quanto possível da
esfera de decisões dos juízes as matérias de conflito laboral (remetendo para
os tribunais apenas as situações explicitamente garantidas na constituição
portuguesa: discriminação política, religiosa, de género, de orientação sexual, etc.).” é legítimo questionarmo-nos
sobre qual a proposta do PSD para o
mundo do trabalho

Memorando é bom, mas…
O programa do PSD diz que a troika é boa companheira. Que para além
da diminuição das indemnizações e do
congelamento dos salários e pensões
(que na prática significam um corte),
a flexibilização do trabalho é, de facto, a fórmula mágica para o aumento
da competitividade. Aliás, para o PSD
a precariedade e o desemprego são
consequências da “rigidez” contratual,
raciocínio ousado para quem deseja a
facilidade de despedimento e a precarização dos contratos de trabalho como
instrumentos para a competitividade.
Mas o PSD quer ir mais além, diz-nos
que, apesar das mudanças sucessivas
no Código de Trabalho, os investido-

num “novo regime de contratação”,
propondo até a possibilidade de acabar com os contratos a termo através
da criação de um só tipo de contrato.
Os contratos actuais, por sua vez, seriam protegidos durante essa transição.
Vejam só o cuidado e elegância da proposta. Acontece que o chamado “sistema dual” é, apesar da sua capa de transitoriedade negociada, uma proposta
radical. Diz-nos que o futuro pertence
à precariedade, sem possibilidade de
ponte com o presente da rigidez e dos
direitos conquistados. A nova geração
de trabalhadores tomaria o novo regime como norma e quem, entretanto,
for despedido não terá escapatória senão aceitá-lo. Despedir para precarizar,
eis o caminho.

res ainda não vêem com bons olhos o
mercado de trabalho português. É um
aviso de longo curso: o actual Código
de Trabalho é um empecilho, está na
nossa mira.
Aqui entram também o que o programa chama de “acordos internos”,
aqueles que complementam o memorando de entendimento. São dois, o
ataque à contratação colectiva, com a
possibilidade de acordo dos trabalhadores por “maioria qualificada” em certas matérias, e o ataque ao papel dos
sindicatos, permitindo o isolamento
negocial das comissões ou colectivos
de trabalhadores “em determinadas
condições ou matérias”. Que matérias
são essas? Só saberemos depois de 5
de Junho.
O trabalho é que paga
A proposta mais badalada do PSD,
a redução da taxa social única até 4
pontos percentuais, compensada pelo
aumento do IVA (o programa faz, inclusive, referência à adopção dessa fórmula pelo mesmo PSD, em 1995) é uma
escolha de princípio: o trabalho é que
paga a crise. Descapitaliza-se a segurança social, reduzindo uma taxa que
incide sobre o custo suportado pelo
patrão, para compensar com o imposto
que mais prejudica quem tem um salário médio de 700 euros, o IVA. E isto é
só o começo, pois o programa diz que
“os custos do trabalho deverão evoluir
com a produtividade geral da economia”, traduzindo: recessão igual a corte.
Fica o aparte que aqui o PSD escreve no
programa o que agora sabemos que o
PS escreveu na carta ao FMI.
Outro dos objectivos manifestados
no programa do PSD é retirar da alçada
dos IRCT (Instrumentos de Regulamentação Colectiva de Trabalho) o “banco
de horas”, permitindo uma pressão individual sobre o trabalhador para a flexibilização total dos horários, ou seja,
intensificar o ritmo de exploração consoante as necessidades de produção.
O programa prevê ainda a retirada do
que chama “dupla compensação sobre
o trabalho suplementar” (férias e remuneração suplementar) e o incremento
de mecanismos de cedência temporária de trabalhadores entre empresas.

O país tem que
escolher se quer
continuar a aceitar
financiar as
rendas dos bancos
e das empresas
construtoras com
a cedência de
hospitais públicos
à gestão privada e
com a gestão das
autoestradas e
ferrovia, ou se quer
usar os recursos
públicos para
reduzir a pobreza e o
desemprego.
A sordidez da proposta culmina com a
possibilidade de uma empresa poder
prescindir de justificação para o recurso a trabalho temporário, precisando
apenas de não ultrapassar “certos limites percentuais” do total de trabalhadores que, mais uma vez, ficamos sem
saber quais são.
Os rebuçados envenenados
O PSD quer realizar estas alterações
a partir de um sistema dual. Algumas
destas medidas teriam apenas efeito

Coisas da ideologia pura
Um programa onde a palavra empreendedorismo aparece 27 vezes
deixa pouca margem para dúvidas, o
trabalho é, para o PSD, uma história de
vencedores e vencidos. Por isso o programa prevê a introdução de uma disciplina obrigatória de empreendedorismo no Ensino Superior, mas atenção,
apenas para os cursos de engenharia
e ciências, pois já se sabe que os de letras e artes não nasceram para reinar. É
também dessa visão que se depreende
a cisma do PSD com os desempregados. É uma cisma ideológica. Os desempregados gostam de o ser, porque
beneficiam da situação. Não interessa
a recessão, a crise, os baixos salários, o
facto de 300 mil desempregados não
terem acesso ao subsídio desemprego,
não, o desemprego é uma condição
desejável, por isso, importa tomar medidas. Primeiro, a redução do subsídio
de desemprego tanto em valor como
em duração, segundo, fazer depender
da sua continuação a prestação de trabalho gratuito à “comunidade”. Vexar
e desamparar os desempregados é a
proposta do PSD para uma economia
com mais de 700 mil desempregados.
Dia 5 de Junho podemos evitar a
projecção deste filme de terror, sem
esquecer que o roteiro do PS apenas
nos oferece um pouco mais de intriga
e mistério.
ESQUERDA | maio 2011 [17]

lusa / tiago petinga

opinião

Os dilemas
de Ferro Rodrigues
POR joão teixeira lopes

Ferro Rodrigues zurziu
na “velha direita”,
acusando-a de só
representar “interesses”
e de ser sinónimo
de “mentira”. Como
concilia o candidato
semelhantes acusações
com a vontade, por si já
expressa, de um “amplo
governo” de coligação
Bloco central ou até
mais à direita?
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Eduardo Ferro Rodrigues, antigo
secretário-geral do PS e actual cabeça
de lista deste partido pelo círculo de
Lisboa, é habitualmente apresentado
como representante da”ala esquerda”
do PS. Muitos comentadores referem
mesmo que a sua escolha como candidato nestas eleições tem por objectivo captar eleitores do Bloco de
Esquerda.
Ora, em recente actividade de
pré-campanha, Ferro Rodrigues zurziu na “velha direita”, acusando-a de
só representar “interesses” e de ser
sinónimo de “mentira”. Um observador mais atento encontrará decerto
um mar de contradições com o que
tem sido o discurso e a prática liberal do PS, em clara abdicação face às
orientações ideológicas dominantes
na Europa e sob as quais se albergam,
igualmente, PSD e CDS. Como concilia
o candidato semelhantes acusações
com a vontade, por si já expressa,
de um “amplo governo” de coligação
Bloco-central ou até mais à direita?

Pretenderá conviver de mãos dadas
com os “interesses” e a “mentira”? Dito por outras palavras, se a tal Direita
se orienta pelos ditames particulares
dos negócios e do capital financeiro
(“os interesses”); se, para cúmulo, não
tem suporte ético (“a mentira”), como
aguenta Ferro Rodrigues esta pirueta?
Na verdade, Ferro Rodrigues vai
ser eleito para votar as privatizações
(incluindo uma parte da Caixa Geral
de Depósitos), os cortes nas pensões,
o choque salarial, o embaratecimento dos despedimentos, a redução do
prazo e do montante do subsídio de
desemprego, o desmantelamento de
vectores essenciais do Serviço Nacional de Saúde: logo, ele, que se afirma
como pioneiro na implementação de
novas políticas sociais.
Com esta “ala esquerda”, a Direita bate palmas. E senta-se tranquilamente no Governo. Servindo os seus
interesses e usando a mentira.

flickr

opinião

Já não há
mal menor
POR jorge costa
A aliança FMI resulta numa situação extraordinária. Pela primeira vez,
os partidos que governaram no último
quarto de século, em vez de levarem
um programa escondido para o dia
seguinte às eleições, apresentam ao
povo as medidas de um mesmo plano,
único e escancarado.
A um mês das eleições, conhecemos a verdadeira promessa de Paulo
Portas. Ele assinou-a e pretende cumpri-la com o PS e com o PSD: congelar
as pensões mais baixas, submetê-las à
inflação e aos aumentos de impostos
e, assim, ao fim de um ano, tirar um
mês de pensão aos reformados mais
pobres.
A um mês das eleições, conhecemos a promessa que Passos Coelho
pretende cumprir imediatamente: 12
mil milhões para dar aos bancos e privatização dos CTT, das linhas suburbanas da CP, das empresas lucrativas EDP
e REN, do sector de seguros da Caixa
Geral de Depósitos. A mesma promessa de Sócrates e Portas.

A tutela externa
interrompe a
alternância e exige o
governo do tripartido
PS-PSD-CDS. Podemos
recusá-lo.

A um mês das eleições, conhecemos as intenções de José Sócrates:
chefiar um governo com o PSD e Paulo Portas a ministro de Estado. Criar
150 mil empregos? Não… Sócrates e
a direita prometem criar 150 mil novos desempregados, previsão do FMI
assinada em baixo pelo tripartido. O
objectivo é chegar aos 2% de recessão
em cada um dos próximos dois anos.
A aliança FMI é poderosa e quer
forçar um consenso. Uma “democracia
musculada”, como lhe chama o dono
da Mota Engil. Mas a história não está
escrita. A existência de eleições pode

transformar este momento sufocante
numa hora clarificadora e de mudança.
O Bloco cresceu sempre contra
o “voto útil” no “mal menor”, o medo
que garante a alternância sem alternativas. A lógica “tudo menos Santana
Lopes” rendeu uma maioria absoluta a
José Sócrates. Depois de quatro anos
de mau governo, muitos ainda aceitaram “tudo menos Ferreira Leite” e assim chegámos até aqui, com três PECs
aprovados pelo PS e pelo PSD.
Mas hoje a tutela externa não faz
por menos: exige a suspensão do regime da alternância, o principal mecanismo da continuidade política, desde
que o FMI saiu de Portugal há mais
de 25 anos. A alternância é substituída pelo tripartido PS-PSD-CDS. Este
tripartido quer ser uma maioria, um
governo, um presidente, e tem um só
programa, o do FMI.
Esta é uma novidade do ciclo em
que entrámos. O “mal menor” já não
existe.
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Extremismo
de gravata
POR MARIANA MORTÁGUA

Ainda há dias Sócrates acusava o
Bloco de Esquerda de querer dar o calote, a propósito da proposta de reestruturação da dívida portuguesa, hoje, é
Jean-Claude Juncker, presidente do europgrupo, a admitir a necessidade de
uma “reestruturação ligeira” da dívida
grega. Não quer isto dizer que Junker
passou para o lado das esquerdas europeias. Significa apenas uma coisa, que
a renegociação é inevitável e a única
alternativa à falência destes países.
Mas há quem insista em fingir que
não vê o óbvio. Os casos da Irlanda e da
Grécia permitem-nos hoje extrair um
manual do que não fazer em caso de
crise. Ambos os países implementaram
planos de austeridade, tal como nós;
ambos tiveram de recorrer a empréstimos externos, tal como nós; em ambos
o desemprego aumentou, tal como
nós; ambos enfrentam duros períodos
de recessão económica, tal como nós.
Nem a Grécia nem a Irlanda conseguiram suportar os juros impostos pela
UE/FMI e ambos encetaram processos
de renegociação das suas dívidas. O
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A ideia de que um país
para crescer terá antes
de ficar mais pobre
não passa de puro
radicalismo, extremismo
ideológico de quem não
quer questionar lógicas
rentistas.
que é que nós faz pensar que será diferente no caso de Portugal?
É inegável que a dívida pública
portuguesa aumentou nos últimos
anos, embora esteja ainda muito longe
de atingir os valores da dívida externa
privada, aquela que os bancos portugueses devem ao estrangeiro. Mas é
importante que percebamos o que é
que causou o aumento do endividamento público. As PPP, por exemplo,
consomem grande parte da dívida futura, especialmente se levarmos em
conta as renegociações dos contratos
iniciais, sempre a favor dos grupos privados, sempre com prejuízo para o Es-

tado. Mas há outros contratos, ruinosos
para as contas do estado, como os dois
mil milhões de euros dos submarinos
comprados no mandato de Paulo Portas, ou os cinco mil milhões afundados
no buraco do BPN.
Também é importante saber a
quem devemos. Sabemos apenas que
são instituições financeiras (bancos,
fundos de pensões, seguradoras), na
sua maioria bancos portugueses, alemães e franceses que estiveram durante os últimos 3 anos a cobrar juros
especulativos ao Estado enquanto se
financiavam no BCE a taxas de 1%. O
valor destes juros também entra para a
divida pública, aumentado-a.
Perante a ameaça de não conseguir pagar esta dívida, PS, PSD e CDS
aliaram-se para assinar um acordo com
a troika. Um empréstimo no valor de 78
mil milhões, com juros a mais de 5%,
em que a maior parte vai directamente
para a banca e para o pagamento dos
tais juros especulativos.
Os planos de austeridade implementados em Portugal são uma forma

opinião
de conseguir pagar esta dívida. Cortar
nos salários e apoios sociais, aumentar
impostos e privatizar é a forma encontrada para transferir dinheiro dos trabalhadores para o pagamento da divida,
ou seja, para as instituições financeiras a quem devemos. Mas tem consequências, porque quando se retira uma
parcela tão grande do rendimento das
famílias, isso implica menos dinheiro a
circular na economia, menos consumo,
mais falências, menos investimento e
mais desemprego, ou seja, um ciclo de
recessão.
O que nos coloca um outro problema: como é que se paga empréstimos
de 5% ou mais quando a economia está
em recessão, -2%? A resposta é: não se
paga, não é possível.
Cobrar ao povo com austeridade
o pagamento de uma dívida que em
parte não lhe pertence para garantir as
rendas agiotas das instituições financeiras credoras, a isso se chama dar o
calote.
Responsabilidade não é pedir emprestado ao FMI para pagar uma dívida que não conhecemos. Para nos
defendermos do calote é preciso pedir
a factura discriminada, ou seja, uma
auditoria à divida. Haverá com certeza
uma parte que provém de contratos
legítimos do Estado, mas não devemos
aceitar pagar por contratos corruptos
ou juros especulativos, essa parte não
nos pertence.
Seriedade não é hipotecar o crescimento da economia para pagar juros irrealistas e dividas ilegitimas. Seriedade
é renegociar a dívida para evitar o ciclo
da recessão endividamento em que vemos a Grécia ou a Irlanda.
A ideia de que um país para crescer terá antes de ficar mais pobre não
passa de puro radicalismo, extremismo
ideológico de quem não quer questionar lógicas rentistas. A única coisa que
o separa de outros extremismos igualmente absurdos é que passa em horário nobre e usa gravata.

Start spreading
the news*
POR luís branco

Mesmo sem tradução
oficial para português,
o acordo com a troika
já está a ser aplicado:
os banqueiros avançam
sobre os contribuintes
e quem tem crédito à
habitação.
São os aumentos de impostos, os juros impagáveis da troika, a recessão que
leva a economia ainda mais ao fundo, o
desemprego a disparar… É verdade que
também se encontram notícias mais
agradáveis na imprensa económica, e
curiosamente todas elas dizem respeito
ao sistema financeiro.
Olhe-se para o pedido do BES para
usar a garantia do Estado para a emissão
de dívida do banco. São mil e duzentos e
cinquenta milhões de euros que o Estado
vai ter de assumir se o BES não conseguir
pagar no fim do prazo. E como? Entrando
no capital do banco, que reunirá a sua Assembleia Geral quatro dias após as eleições legislativas para alterar os Estatutos
nesse sentido.
Apesar de somarem lucros todos os
anos, os bancos sempre preferiram distribuir dividendos aos accionistas do que
recapitalizarem-se. Mesmo neste ano de
crise, com apelos do governador do Banco de Portugal para a não distribuição
de dividendos, houve quem não se im-

portasse - o BES, que pagou 147 milhões
aos seus donos. Agora sabemos porque é
que não se importaram.
Mas a semana de facilidades para a
banca ainda vai a meio. Veja-se o caso
do spread do crédito à habitação, que
triplicou nos últimos três anos. Os bancos acabam de conseguir luz verde para
aumentar as taxas dos spreads unilateralmente, protegidos pelo novíssimo “Código de conduta sobre a utilização de cláusulas que permitam a alteração unilateral
da taxa de juro ou de outros encargos”,
anunciado na terça-feira pelo Banco de
Portugal.
Como alerta a DECO, este “código
de conduta” do BdP protege os bancos
e tem consequências ainda mais graves
para quem contraiu um empréstimo para comprar casa e vê a prestação aumentar. É que segundo o próprio BdP, um em
cada cinco contratos celebrados desde
Outubro passado contém esta cláusula
abusiva.
Mesmo sem tradução oficial para
português o acordo com a troika já está
a ser aplicado e não admira que os banqueiros que chamaram o FMI falem do
empréstimo como uma ajuda. É mesmo
uma grande ajuda para eles, que é cobrada a quem trabalha e com juros generosos. Para evitar a sangria deste país refém
dos que mais têm lucrado com a crise, é
a democracia que tem de se levantar no
dia 5 de Junho.
*Espalhem a notícia
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A distribuição
de sacrifícios
POR pedro filipe soares

O programa da troika para Portugal mostra um mundo de austeridade
para as pessoas e a continuação das
facilidades para a banca. É um cenário dantesco para a economia – com
uma recessão prolongada – e para as
pessoas, com um brutal aumento do
desemprego e um enorme rombo no
rendimento disponível das famílias.
Após o anúncio das medidas,
os partidos submissos à troika não
tardaram reacções. PS, PSD e CDS já
anotaram as medidas nos seus programas eleitorais, mesmo sem conhecer dados importantíssimos como as
taxas de juro ou as datas de maturidade do empréstimo. O trio nacional
da troika apresenta-se a eleições com
o mesmo programa eleitoral. Esta é
a escolha que tenta mostrar diferenças virtuais para mascarar o consenso
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Há um sector em
particular a quem
nenhum sacrifício é
pedido e para quem a
fartura permanece.
programático, procurando esconder
que apenas disputarão os rostos dos
executantes da austeridade.
O futuro que a troika nos reserva
é de uma dureza extrema, colocando uma factura aos portugueses que
custará milhares de empregos. As
previsões avançadas indicam uma taxa de desemprego de 13% em 2013,
na sequência de uma recessão prolongada, afectando mais de 800 000
homens e mulheres. E, perante este
aumento das dificuldades dos portu-

gueses, a troika impõe uma redução
da protecção social no desemprego.
Em época de crise, o trio da austeridade defende uma protecção no desemprego muito menos abrangente
do que em época de crescimento
económico.
O ataque da austeridade é de espectro alargado, mas sempre com o
mesmo objectivo: colocar as pessoas
a pagar uma factura que não criaram.
A redução de deduções no IRS, com a
introdução de tectos máximos é um
exemplo do ataque ao rendimento.
A redução das pensões – através do
congelamento ou do corte – é a continuidade da exposição dos mais frágeis a um aumento brutal dos bens e
serviços essenciais. O aumento dos
custos no acesso à saúde – com taxas moderadoras mais caras, redução
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drástica das isenções e aumento do
preço dos medicamentos – é a completa insensibilidade social. Os aumentos dos impostos sobre consumo,
da água e da energia são novos ataques aos orçamentos familiares. As
medidas visam o ataque ao salário, directo e indirecto, e uma redução dos
direitos, particularmente dos direitos
laborais. Esta é uma agenda neoliberal a que PS, PSD e CDS estão rendidos. Quando Eduardo Catroga diz que
o FMI “afinal não é um diabo à solta
que ia prejudicar os portugueses”, só
pode estar a brincar com o país.
O plano da austeridade é uma
factura que tornará a vida mais difícil a todos os portugueses. A todos?!
Não, à grande maioria. Há um sector
em particular a quem nenhum sacrifício é pedido e para quem a fartura
permanece. A banca sabia bem porque pedia a entrada do FMI. No pacote da emergência financeira, há 12
mil milhões de euros que vão direitinhos para os cofres da banca e 35 mil
milhões que ficam disponíveis para
quaisquer necessidades. Afinal, os
sacrifícios não são para todos e, enquanto para nós chega a factura, para
eles continua a fartura. É tempo de
dizer basta!
As alternativas à austeridade e
ao aumento das desigualdades só
podem chegar por um Governo de
Esquerda. Um governo que reestruture a dívida para punir a especulação do sistema financeiro nacional e
internacional; um governo que acabe
com o mundo de facilidades fiscais
da banca; um governo que ataque
os buracos sem fim dos offshore; um
governo que coloque o imenso património mobiliário a pagar imposto;
um governo que coloque no centro
da sua agenda a criação de emprego
com direitos. Este é o caminho para
vencermos a crise, para criarmos crescimento económico, para vencermos
o desemprego. Esta é a luta que a Esquerda tem pela frente e cuja primeira grande batalha é já no próximo dia
5 de Junho. Mostremos que estamos
à altura deste desafio.

Tempos de antena
e música contra o FMI
na campanha do Bloco

O Bloco de Esquerda volta a apresentar grande criatividade nos seus
tempos de antena.
Neles pode ser vista a série de curtas-metragens “Retratos das Gerações
à Rasca”, que mostra percursos de vida
contados na primeira pessoa pelas vítimas da crise: pensionistas, desempregados, professores, agricultores, bolseiros de investigação, precários. “Retratos
das Gerações à Rasca” é uma série da
autoria de Bruno Cabral, 30 anos, realizador de documentários e activista
social, que dá o protagonismo desta
campanha às gerações que estão a ser

sacrificadas pelas políticas dos que nos
trouxeram a esta crise.
Ainda nos tempos de antena pode
ser vista a série “Bê-á-bá” apresentado
por candidatos, com ilustrações de Nuno Saraiva. A campanha do Bloco conta
ainda com “Ganhar a Vida”, uma canção
original a apelar à energia de um país
que “recusa ir ao fundo com o FMI”.
Esta canção é uma criação colectiva de Pedro Rodrigues, Luís Candeias
(bateria, baixo e produção), João Morais (guitarra e voz), Inês Nogueira (voz),
Nuno Reis (trompete), Milagre, Jorge e
Pedro (vozes).
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