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Acabar com a política de
direita intensificar a luta
pela alternativa,
de esquerda e soberana
…o Governo prolongou e intensificou ainda mais a ofensiva
exploradora contra os trabalhadores, assim como o ataque aos
reformados e pensionistas e aos desempregados, acentuando a quebra
do rendimento disponível também por outras vias, para além dos salários.
São disso exemplo o agravamento da tributação fiscal e a imposição de
taxas contributivas sobre os salários, pensões e outros rendimentos
familiares, o roubo dos subsídios de férias e de natal, os cortes no
pagamento do trabalho extraordinário e de outras matérias pecuniárias, a
eliminação de dias feriados e dias de férias, a facilitação dos
despedimentos e diminuição do valor das indemnizações, a redução das
prestações sociais, etc. Enfim, um ataque sem precedentes de espoliação
dos trabalhadores e do povo, que põe cerca de três milhões de
portugueses em situação de pobreza extrema e coloca Portugal como um
dos países mais desiguais da U.E…
…É necessário inverter o rumo de desastre a que a política de direita
conduziu o país, libertar os trabalhadores e o povo do ciclo infernal da
exploração e do empobrecimento, romper as amarras da ingerência
estrangeira e construir uma alternativa política, de Esquerda e Soberana,
rumo a um Portugal de Futuro e de Progresso. Apesar da enorme
ofensiva das forças do capital e do Governo ao seu serviço, a luta dos
trabalhadores foi determinante para atrasar ou mesmo abortar muitas
medidas gravosas, manter postos de trabalho ameaçados de destruição,
aumentar salários e defender direitos consagrados na contratação
coletiva…
…Há soluções e respostas para os problemas do país! Com os
trabalhadores e o povo é possível construir a alternativa política, de
Esquerda e Soberana que Portugal necessita…
IN Resolução aprovada manifestação nacional CGTP-IN 7 de Março

http://www.fenprof.pt/Download/FENPROF/SM_Doc/Mid_115/Doc_
9227/Anexos/resolucao-7marco.pdf
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As alterações do Estatuto da
Aposentação introduzidas pelo
governo, em 2014, determinaram
reduções nas pensões, que no
caso das aposentações
antecipadas chegaram a ser
superiores a 40%.
É PRECISO, É URGENTE UMA
POLÍTICA DIFERENTE!

Jornada de esclarecimento
e de luta
19 DE MARÇO/ ROSSIO (LISBOA) - 11.00 HORAS ATÉ ÀS 19.00
HORAS

Uma iniciativa da Comissão
Nacional de Aposentados da
Frente Comum dos Sindicatos
da Administração Pública
Ao longo do dia 19 de março, no Largo do Rossio, em Lisboa, está aberta
aos funcionários públicos e ao público em geral uma exposição* que
pretende dar a conhecer a evolução da proteção social em
Portugal e da destruição de muitos dos direitos dos reformados e
pensionistas da Administração Pública em consequência da política
neoliberal levada a cabo pelos sucessivos governos, desde a década de
80 do séc. XX e, muito particularmente agravada nos últimos anos.
Entre as 15.00 horas e as 17.00 horas decorre um período de
intervenções e de debate onde vos convidamos a apresentarem as
vossas questões e preocupações.
A defesa dos nossos direitos exige que estejamos esclarecidos.

• Professores
aposentados
manifestam a sua
indignação!
http://www.fenprof.pt/APOSENTADO
S/?aba=90&mid=241&cat=485&doc=
9206

• Plano de Ação do
Departamento de
Aposentados da
FENPROF
http://www.fenprof.pt/APOSENTADO
S/?aba=90&mid=241&cat=485&doc=
9319

• Revalorização das
remunerações anuais
para o cálculo das
pensões
http://www.fenprof.pt/APOSENTADO
S/?aba=90&mid=241&cat=486&doc=
9339

Contamos com a vossa visita!
*Nota: a referida exposição fica disponível a partir de 20 de Março para
ser apresentada nas diversas regiões do país. Basta contactar a Frente
Comum de Sindicatos da Administração Pública.
http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=485&doc=9348
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