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MAI§ UM DECRETO ANTI.OPERÁRIO

O decreta sci:re quatizações sàndÍcaÍs tem levant.ado e irá continuar
a levantar uma grende discriçsão Rü seÍE: dos trahalhadores.

Sernpre que se tnata d.e at.acar os aperári-** o a hurguesia sô Í,az os
decretos que lhe 6 possível. ístç: ên aqueles parâ cuja imposiçãô pensa pü*
der con{:ar #Õm as ilusões ou ãs dávisães que sem€$u enLre os Énabãlhadores
ou então com a repressão abe::ta. Se não cdrnpreendermss ist.o convenienternen
tê, cürrÉmos sempre s rj-sco de atacar ,árpênes urft âspecto do pr*hlema e o tr&
blema continuar i)or res$lver 

"

0,presente deereto-Iei nã* s6 não ê uma excepçã*, c*fftro censtitui um
born exempLo dissp mesmo- E a classe cperãrÍ-ar sê pensar com a prõpria ca-
beçar sê esínâgar CI oportunÍsmo e a demagogÍa clos contestários Aa última ho
t&r pod? e deve tranÍormar mais este ataqüe naquÍlo que a burguesia preteE
de impedir: uma oportunidade de luta E)âsã aumentar a sua Çonsciência de
classe e reforçar a unÍdade â a orqaníxaçãa do pcvo trabalhad*r"

MuÍtos trabai,hadores, sobretudo d.os sectores da pequena hurguesiare
também muitos eiperá.riCIs pensãrn que esàe decreto ê uma cãiría boa, uúa medi-
da acertada do Governor 8Ín defesa d.a libsrdade dos trabalhadores e da au-
tonomia sindical. E porquê? Forque a d*maEogia e a og:*rtunis&'to gue servem
de capa a ury tal decreto *s leva â ver nele pre*Ísamênte o contrário daqui
1o que e1e ê e d.o que a burquesia 6rr*tendeu ào fezê*ler.

A 14. qu*stão que qualqr:er operárÍo, qua).quer trabai-hador se deve co
locar ê esta3 porque 6 que o.Governo se preocupoú enr faeer um decreto sokrã
este assuntr:?

o que diz o decreto - lei n.841 - B, Tô ?
- Que "ê_proibido âs entídades patronaj-s'o {l} permÍtÍrem a ut.ílizaçã*
*o* serviços dà ernpresâ para a cobnança e o enúia ã.as quotas Cos trabaiha-
dores âo§ sindicatos. Por out.ras palávr&s! yetira aos tyabaíhadoyes o é"i*reito .de padevêm fiegacdar, Litsremen*ta cúm ã.§ entid.adaç patx,ona'[.s aabye esta
ffia.Eev'Lü, t'ndo masffiü ao ponto de al.iu,Í,ay deaae enoa.rgü os patr6*s que G is-
8o se eompromt*eram em contz,atos caLectrluoe d* tyahaLha "

Temos assim que aquito que ô exclusivamente um ataquê a uÍn áireito
dos trahalhadores e Cos sín*icátas, e ilm benef íciÕ para oá patrôes, apãrre-
ee sob a forma de pnoibÍção âs entidad,es patranai-sl,*Hsperteãa de um Góver-
no pequeno-burguês e concil-íadorl

Em que consiste a dem*Eroqrj-a"da hurguesia e d.o seu Governo, para fa*zer Pâ§§ar este decreto cclmô urna med.ida acert.ada e bem intencionada em de*
f,esa da li-berdad.e indiirieluat e da au.tonornia síndical?

Frimeiro: en'i aplesentar tal medida como sende: a revogação do decre-to feito-pelo Governo'fascÍsta e gtr€r r-lo,ternpo d.os sindicatõs'corporatlvosj'mpunha ãs en§idades [:atronais " ób-;iq;fa" eã-*""u*"-todos os meÊes i;rrüâquot'a aos salã.rÍas dos trakralhadores ã ànviâ*La aos síndÍcatos governamen-tais que Õs operáríos desprezêvam e odiavam.
§egundot erft se servlr de cert*s sindicator e de *ertos indÍvÍ.duos teontrolÍLd.os peJ-o panticX.o g:overnamental, pãrâ. apresentar esta medida como um

ataque à rntersind.ical e ãs dÍrecções sindica:Lâ cr:ntroladas pe3-o partido se>cial-fascj-sta puCo'p e demals op+rtunístas.

o que é e o que vlsa na realidade este decreto ?
Ào contrário, ele 6 precisamente a nova versão do decreto feito pe-

los fascistas, adaptada ãs nüv&s condíçôes. E ista porque a rnudança polít,i
ca operada permitÍu que os trabalhadores pudessem Éô" aG seu serviço uÍin
decreto que tÍnha sj-do feito contra eles 

"
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§enão vejamos: o Governo fascista criou os sin<licatos nacionaj-s,,Fe- i

ra impedir a foimação de síndicatos livres, fortes, dÍrigidos pelos traba-
thadoles e que fossem.instrumenlas d.e luta ccntra a exp.Loraçâg. Os sind'Í-
catos eram regulamentaclos a part.Ír do Mínj-stêrío das Corporaçoes; a grÊve e
quaÍsquer outian fcrmas de füta (com excepçã* d.os abaÍx*-assinados choradi
nfros promovidos pelos revÍsl-onístas da Tntersindical-) eram prclibÍdas e rÊ-
primid.as i as dirãcções que se €lesví&§sem urn pouco das ordens do GovernÔ e*
iam imedíatarnente áub*tituidas pclr cornissões adrnÍnistartÍvas; ob trabal-hê
dores não iam aos .çÍndiÇatos neio ãs assemhleias, pôrque sabíam que nada }hes
ad.j-anta denunciarem os patrôes o,, pl*trearem lutas-e formas de organização,
uma vez que esses sirrdíãatos e essas assemhleias eram dÍrigidos por pides,
bufos e funcionârios gôvernâr*entais, cuja função era calher dados para de*
nunclarem e reprimir os operãrios " Era parã esses sindicat§§ que ô Governo
obrÍgava os trãnalhadores e_gg§.§gsgââ, recomendo aers patrões.

-r--
e Gaverno actual, nufita nova sÍtuação, faz exactamente ô cont.rário,

Fara pod.er conseguir o rüesmo dfeÍto. Vinào em ajuda dcs patrões J"í" se
tem conheciruento que os trabalhadores the tenham reivindicado ta1 leil) ,
pretende proibir ás trabalhadores d.e íntporem ãs ent.idades patronais a -'o-

serviços da ernpresa, Pâra facilÍtar o ft
vj-o-dàs quot,as âos síndicatos, Sindicatos estes Çüer mau grado o controlo
soeÍal-fâ§cista que se exerce s*bre rnuÍtos deles íe mau grado tambêm as di
recções concilÍadoras que nor.rlros Ímpedem o combate aô social-fascismo ê

âs rired.idas ant,i-operárías) , sãô â.j-ndã radj-cal-rnente diferentes do que erarÍ1

antes do 25 de AUrit e tâm'cond.Íções para que os trabalhadores -consigam
colocá-Los ao seu serviço. B poiquêr

Porgue a íniciat,íva dos trabalhadores logo apôs c) 25 de .Flhril f.ez
perder ã Uürguesía o controLc apertadei do,s sindícatàs através do Governo;
porque a ofensiva que a classe operária tern desencadedd,o, âs disputas e--
iis{entes no seÍo da prôpria burguesia e a situação de Ínstabilidàáe do
poder não permit.iram ãinàa ã nurguesia, no seu cónjunto ou a unr sectorri§
porem um gioverno sufÍcienternente forte que thes peÉmita pas§ar {-i-mposi-:
Ção. côm a mesma GNR e PSP, d.e novcls sindicatos Eovernarnentais (fascistas
ou socÍal*fascistas).

§q*e de*reto.âo poy isso, tão contrãrio â autonomia e íibev'dad.e si,n
dieal e-ã o"g"iiroção'aZi- *"noihodnour, comú o e?a o ant.evior deer*to e{
quanto aa eir.bsntva,uü üo aetttiço d.a Goüeíno e d.os çinriieatas fascistas rnaÇ

e*at q.ppoüeítando-se da eituação cy,iada aom a 25 de Abrdl, os trabaihada*
res o soubeyam p'íy,ar conty,a quem a tin?ta feito e par iaso o dncluirarn no§
cantratos eaLectitsos de ty,abalho.

,4 dernagagia d.o Governo ê esta; tentar baralhar os trabalhadores t

pretendenAo eãcónder que â. natureza das leÍs e das coísas varia conforme
a classe que as dita * * qoã*-àãi"ã*, e que cad.a classe varia as suas prô
prias leid de acordo com ás situações, pára alcançar os rnesmos f ins.

Não ê o ed.Íf icÍa d.a praça de Lond.res, ou ô edif ícío da Vitor Cor*-
d"on onde se acoita a casta de'parasitas e traÍd.ones que ê o Secretariado
da Intersindical, ou âs f ábricaê r que os operárÍos contbat,em e pretendem
destruÍr; maÉ sim o poder que aÍ se Ínstalou ê que se exerce contra o povo
trabalhador,

Oual era então a iinj.ca atitude permàtida ao Gctverno, ne§ta matôri+
em nome dos princípios da liberdade e ãa autonomla d.os trabalhadores e da
sua organi"zaÇão sindÍcal?

únicamente est^a: não obríEarr rlem proibir, Não se meter nisso. É

assunto que não the diu,respeito, a nãr: sàr comÕ entidade patronaS- daque-
J-es trabálhadores que explora d,irectamente, e ainda assim respeítando os
direitos desses tráhathaãores para negocíarem as cond.içôes da venda do seu
trabalho e que devem ser J-Euaj-s âs dos restantes trabalhadores -

Eçte d.ecpeto ã apenas o ensaáo e a. preparação de condíç.õas- p-a,Yd no
pos e mais profundas at-aqwàs, procuz,ando enfraqueber a possibilddad.e de

reaposta dos tt,abathaday,es r'oh" **o d.dnecção' centra'f.i.xada, correcta e fir*
me.



qual deve ser a nossâ posição?

Como ern relação a qu*.lquer decretn ar:t.Í-operário e anti*popular, a
posj"ção da classe o§erárÍá, * posiçã* de qualquei traLralhador cãnãcÍente
do-gue istei signÍfica, s6 p*etre ser umâ: *omba*ey, o d,ecyeta e ae,sçgá*Lç nüpratzcc, impedinda quê eíe cumprc ôa seus obl ee t=íu** "

Fara j-sso o rleüem-sa faxer píanã"y,í.çe ü assembLet)as em toaas os âmpre-

que**ãa; nobiLia*.v' todas És t:raba.Lhadoyea pü,r,a eom?sctie'*- a dscyoto e o8
ab$ee *iuss d.o decz,**o* defend.ando e r,aforçand.* « un.i,daã.e, ü üvagd.ndzaçã.o e
a Luta çindir:al; defend.arr e impor o curnpr,ímen** d.*s eo**y,atça coíect"íuos
também nçs*a matánda; defend.er a pz:ã.*áca cax,z,ente üu tçmay aa med.ída* ma'ís
efáeaxea a, prã,iica*" fios ec.#os em que os contya*os yzã.o ty,atam desse d,8sun
to; combater ot »*Lh*s ê n.úüúa prafiasdana'í,s das Lamantaçães, dCIs pro*eí
toç ínú.teis, da ped.ínchíee,, da, p"oíítiaa da úmpa*âne.{a e dç baixür os b*aÍ
ços € eurü$.? s. c*,baça fa*e âüs ataqwas d.a buz,gues'ia, anfdm, os prüflüt.or*s
d? qldenaçã,o e ds. eserau{xação d,a ila*se opez,â,r,ia *- d.e tod.-s ú paüú tv,*ba*
Lhador.

A não ser assím, a este decreto outros se seguirâoo comô já outroso p§ecederâ"m. Os cq:ntratos serão rev*gados por deeietaf os decretos aca
barão por =el impostos peJ-a Gt{R e EsPuildemoeiãticamentei'; e a classe opãrária e demais trahalhadores poderão ter de vir a aprender maÍs uma vez tna prâticâ e â custa de pesad.àe sacrif ÍcJ-os, CI quê ãignif Íca e aond.e cÕn-
d'uz Ô agaehar-sc umar duas e três veães perante cs atáques &o inimigo.

MAS AGORÂ â OUTRA FACE DA qUESTÃO

. Porque 6 que € possÍ.'rel ao Ç*verno rmandar cã pârâ fora estê decre+Lo, neste momento?

a rêsponsabilidade dos revisionistas
. o§ principais responsã.veis são ainda os revj-sionistas e tod.a a cas

ta de oportun5_stas; ê a polÍtÍca anti-democrátíca e anti-operã.ria da Intr
tersindlcal e do partido que a controla, e das direcçôes sindicais que tu
dCI têm feitç para afasfiar ã.s mãssas dos sind^icabos, desacred.it,ã*Ios, traü
formá-los em ôrgãos burccrátÍcos e sabotaüores das reívindJ-cações e lutaf
dos tral:alhadores 

"

I'lao se p*de tTü.ü«.T umã Luta ü*nseeuente eontra o áecy,eto, e sobyet&
do nã.o se consegu"írã" dmp*d.'í.r, este e mudtos mads d,eeretos* §e não se apontã,
rem e *tacar'*m aque|es quê l,kte s er,ü*nt de cob ey,tura *. t' j usl;i ficaçãa tt , aoã
o1,has d.e muitas trabaíh.ad"ares e ã, cl*m*gagi« e hi,paerisia do Goüerno.

Não se ârtranca uma ãrvCIrÊ se nãa se atacare:n as raízes.
QuaI é a realidade?
Às direcções sÍndicaÍs reyj-sionÍstas e opr:rtunistas não resolvem um

sô dos problemaã d.§s trabal.hadores,
o di-nheiro que CIs trabalhado::es descontaÍn pê.râ. Õs seus sj-ndicatos

não tem servÍdo, nem senqrirâf pârâ os defender, *ãs serve e servirã para os
divid.ir e trair, e:'rquant^c ã frente desses çindicatos se encüntrarem direc-
ções sindieais vendirlas, opartunistas e t^raidoras; enquanto à frente des--
§e§ sÍndicatos sü enÇôEtrarern dàrecções quÊ s& ee kembram dos trahalhadcl--
re§ pãra CI§ uti3iuar*m corno t.ropa d.e choque pera objectivos diferentes dos
quê apresentarn, ou" *lire*ções qu# passam â 'rj-da a dizer que "a"§ leis são pa
râ se cumprirem" ainda que sejam contr:a os trabalhadores.

No entanto, assj-m cor$o ü MRPP sempre dásse aÕs aperáriosr.antes do
25 de .&brilr gu* devÍam }u*,ar contra os slndicatos fascistas*revÍsionistas,
que se d.eviam organÍzar ã marEem desses sindicatos; também aEorâ ô PCrp /
$,IRPP diz cLaramente aos operãrÍas e desraÍs t,rabal-hadores:

3



4-1
Deuem mantev'-s€ líaÍi *ind,d*a*o*, ,ind.epend.antemçnte d.as d.irecçãe8 que

es*eiam ã. sua frente; datam desc*nbaí para- o* e{nd.Ícatoe ü ã.euern*§e si.n(í.;
ealizav aqu-eíes que ü não es!;ã.oo porque á a f*rm* de pad.er fa\ar" pod,ar d,ã
e-r:diy e pod,*r'aLterar nasses ai.nddcs.ia* a qwe astã maT, ou p*dernu"..a,ruyeí
de tã eom quem rLã,a d*vda tá **t.az,; _o d-e*reto g*ü*y,nüm*nt*L -sobya 

d,8 quot{-
z-açõets- lir"^ dasarmar d. e{s.sse opez.ã.r,ú*, d.esay:t;ícu"í.ando a sua, orgq.n,t,zaçã,o ,desuiã-La das_ obseetí,uoe a*seví*dai* da sua íuta" e nã pxã.tica fá* o ibgodos v'eüisionist*.s, ta\" eümc ã. p$Lítica d"os refe?en,i,o* posta tambám a- *io*o
Lar_par'div'ect{ua áo pax,tié,* goü€Tn*,menxaí, ás mesm* fbz,rna sob a. capa dü
cowbate ã Inteysánd.ical.

Este decreto serve tantc) os fascj-stas (que sernpre repnimiram ferou-
mente qualquer tentat.iva de orEaniz*ção prôpnÍa dos trabal-hadores) . comÕ
§erve os oportunist.as d.e vãrÍos matízes (cuja função ê J_ançar os operários
e demaía trahalhadores uns ooâtrâ os ouLrüs r açirâvãr t*rft veá de resolver ae
ccntradições criadas pela burguesia no sei$.Saã operãrlos, *ahotar e d.esvj-
ar os objectívcs das l"utas) .

Mas tambêm díaemos aos operários e ãqueles {:rabalhadores que tenhanrilusões quer qtiânts ãs dírecçõeã revisionistas d.ü"§ sêus sindicatós, quêr
quan9o ao plano deste ou de qualquer outro gôvernê da burçuesia e Cas ai--
recÇoes sind.icaís laeaias desses govêrnos:

- Sem -afaatç,rem aç ddz.ecções rauis'f".on"íst.a* " apaz,tuniatas e t;raidoyaç
deaaes sinddcatos e da Íntevstlnddeal, aubstit,ui,nd.o'*as pCIy d"i-recçães demç--cr'ã,ttças ? fdrmes nq. d.ef*sa d.** traba,7.had.oie,s, oã, ;"6 '"k; ;;;;;"g;;"ar" i*pgdir e eombal;ev este e au,*ros d.ecre'l;aa, Ga.ríto fttesina a.qw{lo q.ue Sã." canqur:s.*à:
ram poderã,o tiv' a perdez' * eamü aíáás naíguns casos" já sa estã. a u**.iyi*oo,

Por isso, nos plenârios e asseffihi-eias Õs tra!:alhadores devem d:i-scu-tlr amplarnente a quesbão sindicali devem dar*l-he a importância decisivaqueela tem neste momento; devern rnobÍliuar-§Ê, nãc sõ para r€vogar os decretosalti-:'pperârios com Ieás e r*edidas que_sirvãm ;g ;e";ários, qé* tênihê; p#;-afastar doe §su§ sindicatos as dirdcções que nao servem, e .naü permitii que
sejam ess&s direcções or: o G*verno á afaátar os trabalhadüres ãu a espar-t.ilhã-Los gror sindÍcatôs de diversos pat.rões

. Poderá acontecer que nalguns casos, por eircunstâncÍas especÍaís E

8or g* insufÍcÍente trahaliro de esclarecimenton §1: por traição dãssas dí--rêcçoes e delegados srndicals (e os revj-sÍonistas sârão ôs primeiros a di-zer que o melh*r â protestar, e curnprir a lei, ";:&râ. não vir o fascisrnot'1),Õ§ trabalhadores decidarn de fo,rma diferente daquãtâ que apontamos comü acorrecLa nas cÍrcunstâncias actuaÍs r ou thes sdSam Írnpostãs so]-uções que
não escolheram e gue.nâo combat.ern *s objectívcs desse clecreto.

Ainda assirn, üs nÇssúl ea.m*.r,c,dae r ú rl.üssú Pa.z,tido * o pa*tído da
Cí,.aese ?per'ã,r'ia es*arão semptia na px,ííteira f.í.La,po*o eonl;inuay, a expli--
1aY' e ã apontar qual ô. a pasiçã.o justa â, ,ü.Õ fiesmo tempo^ d.esanuoluay ta -do a trabaT?to e eumprdr aà tarefas neceruãnior *irn ts,í*\o- a d.*fander: ü obiaetiao e.ssenciaL:- t'àyor,çar a *z,ganização eind,d.cal" mobií{xay as tyabL\h;d.
\@§ Pã,re. ü8 sindie«.tos e t*ançformar os síndic*tal em õrgãos d.e Luta e dadefeaa das bx'aba|hadoy,e*.

a função dos c'onciliadores
Certas áirecções sindlcais concj-liadoras r âo pretenderem apresentareste d"ecreto cÕmÕ urn ataqu* eô çocj.a1*faseismo, cÕmÕ uma medÍda qire visaria secar e'-portantcu liquJ-dar o conLrolo dc,s revisÍonistas sübre os sindi:catos, estao a atraS^çÕar, consciente Õu inc*nsci-entemente, os trabalhado*-res.
Se olhas§em pâra si pn&prias e para o que tem sido â sua polÍticade concilíação, mesmo em reiação ,o seãretariádq: da rntersindical e ao'social-fascismoi se estÍvessem interessadas em não se engianarem nem enga -nar o§ trabalhadores, ê evi"dent.e que certas direcções síndicais eonciÍia-doras e certos carreírÍstas sêmpre prontos a ser doutores e defensores de
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quem melhôr thes paga, perderiam a vont.ade de vl"rem em defesa (directa ouind'd-rqct,a) deste e doutros deeretos anti*<>perârios, sob o'pretextorfalsoe hlpôcritarde que o decreto 'onão 6 tão mau côffio tudo ísso"l pCIrquê "ata-ca a Intersindical"l E atgurnas dessas áÍreeçôes es.Ludam jã h-possibitidade de gastarem centenas ou mÍ-lhares de conboÉ pare ad.quÍrIrem ireÍos tácnf
Ços qu'e lhes permita fazer aquilo de que o çirverno "pioíhiu" t X ) &§ entidãdes patronaÍsl

Ne.nhum Gouarno d.a bwrguebia pode tay rx inic,t,*t,i,ua de f,azer Lei.ç qae
s'ürüam os' trabaLhad.apet .

Acaso o GovernÕ se lembrou rÍe fazer um teceeto para retirar aos so*
cial-fascietas e entregar ôüs operârios o controLo d.as empresas nacionali-
zadas (CUr, SoR§FAMfr, LI§NA\IE, ãtc.) e outras comü a Mê,GUfi, ônde a Inter*-
sl-ndical e b prrC'tP vão buscar o§ }ucros que os fascístas arrecadavâtrnr a--
crescl"dos dos prejulzos que algumas passesam a dar? Ou será que os operâ-

r .J -rj-os já delxaram d,e trabalhar?
Acaso o Governo se 1embror.r de impor a si mêsmô não dar cobertura ã

inflltração dos- capita!^s imperl"alistas ã, concretamente, dos capitais e
das "ajudas" sociaL-ÍmperÍalistas e do KGE, üe gue essas direcções sindÍ-
caLç e-a Inüersindical são os prÍncipaS-s propagandÍstas. beneftciãrios e
admlnistradoresr â par da campanha de ÍntoxÍcação do povô coÍn â propagan-
da reaccLonárla e pornosrâf,Íca desses paÍses?

PeLo contrárÍo. o Governo encohre e protege essas'*ajudas internácl"
onalLstas" e infLltraçõesô

Mas ê evidente que â razã.a fundamental por que taís decretos nãa sô
não combatern, conto atê auxtlJ-am os revlsíoni.stãs e demaÍs oportunistas, é
porque a infLuênsÍa do revLsionisffro no seio dos operáriop não se combate
com decretos nem com a GNR, e rguÍto menc)s corn decretos da burguesiar pâÍa
query o revÍsionismo 6 a arma functa"nrentatr contra a organização e a emanci-
pação ,ila classe oXrerãnia.

À termlnarr a hist6rÍa dos "cannaleões LusÍtanos" está a revelar--
-se de um grande valor educatj-vo para a classe operária e pâra Lodos os
trabalhadores que assim aprende& a conhecer a verdadeLra côr desses bichos
esquesLtos,

Jâ se começou peJ-a Intersindical :

Quem sabe se ã hlstôrÍa d,e um mj"nistno do "frabalho" se não revela
rã tamlêm Lnstrutj-va, sobretudo quando o que parêce diferente se revelar*
claramente corÍgguadros duma mesmã hist6riá, nuraa mesma farnilia variada.

coNrRÂ, Â. L§GISLÀçÃO ANTI-OPERÃR3À s ÂNTr-pOpriLJtR :

REVOGAÇÃO I$§DÍArA DO DECRHTO-L,EI 84L*B/76 I

MORTE AO REVT§TONTSMO § Ã,O OPORTT]NTSMO I

VIVÀ A CLAS§B OPERfi,RTÂ I

vlvÀ .â ÀLrÀNÇA Op§RÃf;.rO-CampONESA I

VTVA O POVO :

VIVA O PÂ,RTINO COMUNISTA DO§ T8Â8.&.LHADÜRHS PORTUGÜE§ES I
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