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(Continuar a) LUTAR!
Mário Nogueira, Secretário-Geral
As eleições de outubro e, sobretudo, o afastamento da direita do poder
permitiram que renascesse a esperança num futuro melhor para Portugal e os
Portugueses.
Alguns sinais importantes surgiram, mas as mudanças de fundo aguardam ainda
a oportunidade para avançarem.
Já vimos que, da União Europeia, nada temos a esperar de bom, pois face à
confirmação dos sinais que já surgiram, os burocratas de Bruxelas decidiram
sujeitar o Estado Português a um permanente bullying ameaçando com sanções,
caso as políticas não sejam as que a “Europa” exige.
Os portugueses, contudo, não podem vergar-se a tais exigências, devendo
defender e lutar pelo direito de decidirem o seu próprio futuro. Nesse sentido, o
Orçamento do Estado para 2017 será decisivo no rumo que as políticas deste
país deverão tomar e, consoante esse rumo, assim se desenhará o futuro dos
trabalhadores, incluindo dos que já se encontram aposentados. Trabalhadores
que, durante anos, descontaram o que lhes era exigido para garantirem o direito
a uma aposentação digna, mas que políticas desenvolvidas por vários governos,
se traduziram num verdadeiro confisco.
Mas se o tempo é novo e diferente, não se esperem facilidades, o que significa
que não podemos ficar sentados à espera que os problemas se resolvam por si
ou por obra e graça superiores. (Continuar a) Lutar será fundamental para
atingirmos os nossos justos objetivos, ainda mais neste tempo em que as
condições para obtermos resultados positivos parecem ser mais favoráveis.

1 de Julho, a reparação de uma injustiça!
"A luta vale sempre a pena e os resultados estão aí!... Os Trabalhadores
da Administração Pública Central e Local voltam a trabalhar 35 horas por
semana..."
http://www.cgtp.pt/informacao/comunicacao-sindical/9659-1-de-julho-a-reparacao-de-uma-injustica

Avançar na mudança: travar a
ofensiva da CE, BCE e FMI, contra
os trabalhadores, o povo e o país
É inaceitável a pressão e a chantagem que a Comunidade Europeia e
afins continuam a exercer sobre o Governo Português.
É dever de todos nós repudiar tal comportamento.
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A Inter-Reformados
e o Plano Nacional
de Reformas
A Inter-Reformados congratula-se
com o facto do Programa Nacional
de Reformas 2016 assentar numa
lógica diferente dos conteúdos dos
programas apresentados pelo
anterior Governo.
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