A Cidade do Porto – Recepção ao Senhor 1º Ministro
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A CIDADE DO PORTO “SABE RECEBER”
Ontem o 1º ministro foi recebido na cidade do Porto, dentro e fora da Universidade.
O EMPREENDEDORISMO COLECTIVO
A Manifestação da CGTP marcada para os Aliados subiu Clérigos acima para engrossar a
“esperinha” ao Senhor Primeiro Ministro convocada pela Plataforma 15 de Outubro para os
Leões.
A ÉTICA DA GREVE, EM GERAL
Chantagem, legítima chantagem! As greves, gerais ou particulares, são sempre chantagens. São
chantagens legítimas. A ética da Greve é esta, para quem à direita continua a fingir que ainda
não percebeu passados estes anos todos:
“ Se eu sou muito necessário enquanto trabalhador / Se sou eu que produzo com o meu suor a
mais –valia desta empresa e do país / Porque é que sou assim mal tratado e negados os meus
direitos e rendimentos?” / “ Vejam como eu sou necessário / Tão necessário que se eu NÃO for
trabalhar fazendo greve / adeus produtividade, adeus PIB, adeus mais-valias que sou eu que as
produzo / Exijo portanto a minha quota –parte, o meu respeito, enquanto «fazedor de
riqueza»”
O trágico é que são em geral, os trabalhadores por conta do Estado, e outros ainda com alguns
(cada vez menos) direitos os únicos que ainda conseguem fazer greve…Quem trabalha por
conta do “capital”, do “Privado”, a recibo verde, sem qualquer vínculo, continua sob
chantagem diária…qualquer “direito” ( “o que é isso?”) continua a ser uma utopia ( parabéns ao
Capitalismo pela sua eficácia). Ah…e cada vez são mais desempregados a “fazer greve” e menos
trabalhadores em geral…sinais dos tempos – surreais sinais – destes surreais tempos, para
quem os consiga lêr. ( são as empresas que produzem riqueza?…Sim. Pequeno pormenor:
…Sim, mas através dos trabalhadores!)
”ATÉ QUANDO VOCÊ VAI LEVANDO? / PORRADA, PORRADA” (Gabriel, o Pensador)
Carros de alta cilindrada da Universidade e da Comitiva do Ministro, na lateral da Reitoria
consegui contar pelo menos vinte ( “O Estado a cortar nas gorduras”). Notícia destes dias,
consórcios que ganharam as privatizações vão receber os lucros por inteiro do ano anterior á
privatização (NOTA: esta semana, recebi a “proposta”, para um biscato a meio tempo, de
receber meio salário mínimo, mas a recibo verde…contas feitas, segurança social mensal paga,
dá um total de 130 euros/mês líquidos – 250 eur menos 120 eur igual a 130 euros no total),
por este part-time.
- “ As greves são um direito” diz sempre, e ontem também, o bem intencionado e simpático
primeiro ministro. Concerteza que sim, mas isso nós já sabíamos! A questão é que é um dever,
uma necessidade e até uma frustração por ser “apenas mais uma greve” e não a Revolução
Social que é tão necessária! (Num se librou, portánto, de lubar uma monumental baia, á muoda
do puorto, carago!!)
NOTA FINAL SOBRE POLÍCIAS “Á PAISANA” E OUTROS “INFILTRADOS”
Em geral, só há insegurança quando há muita segurança. A prática assim o tem
demonstrado…Ontem (5ºa feira 22) polícias (supostamente) à paisana eram mais que as
mães…tão básico, esse conceito de “disfarce” . De tal sorte, que um olhar minimamente
informado, consegue identificar os identificadores, isolados ou em grupos de dois, braços
cruzados “a micar o pessoal” , mãos em geral atrás das costas (pose de vigilância militar mal
disfarçada) e pernas ligeiramente abertas, a mascar chiclete eventualmente…Senhores bófias:
Melhorem as vossas técnicas, ou tragam um autocolante que vi no 12 de março de 2011:
“Posso ter este aspecto ( rastas) / mas não sou do Bloco de Esquerda” ( “ Posso ter este aspecto
/ mas não sou da polícia “à paisana”)

