MARCHA POR ABRIL
E CONTRA A EXPLORAÇÃO E O EMPOBRECIMENTO
19 Out - 14 H | Pç. Portagem » Ponte 25 de Abril » Alcântara |
Não vamos ficar a ver passar navios.

Dia 19, a ponte é nossa
Não há portagens

para o descontentamento.

É preciso dizer Basta!
Lutar pela Mudança!
É urgente pôr fim a um
governo fora da lei.

Temos razão.

Basta de cortes nos salários e
pensões e mais impostos para
quem trabalha e menos tem.
Basta de mais horas e dias de
trabalho por menos salário.
Basta de desemprego (1,5 milhões,
600 mil jovens), ameaças de
despedimento (administração
pública e privado) e encerramento
de empresas.

Basta de degradação dos serviços
públicos essenciais e cortes na
saúde, na educação, na protecção
social.

O Acórdão do Tribunal
Constitucional confirma a
justeza de posições da CGTP-IN.

Basta de privatizações e de venda
do nosso património ao desbarato.

• Repôr os 3 dias de férias
roubados, se consagrados nos
instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho;

Basta de benesses e privilegios
para os mais ricos e poderosos.
Porque a política de direita nos
explora, empobrece e rouba
soberania.

As empresas têm, agora, que:

• Pagar os descansos compensatórios desde Agosto de 2012;
• Readimitir os trabalhadores
despedidos ao abrigo das normas
declaradas inconstitucionais.

VAMOS MARCHAR NA PONTE
POR UMA POLÍTICA SOBERANA E DE ESQUERDA
Porque vale a pena lutar
É urgente romper com o memorando das troicas

Junta-te a nós
nesta luta!

VAMOS MARCHAR CONTRA
UM NOVO PACOTE DE
AUSTERIDADE
• Contra a redução do poder de
compra, o aumento do horário de
trabalho, os bloqueios da
contratação colectiva e o
congelamento das portarias de
extensão;
• Pelo aumento dos salários, do
salário mínimo nacional e das
pensões;
• Contra a sobretaxa de IRS; os
cortes nas pensões de reforma e
de sobrevivência, e o aumento
da idade da reforma;
• Contra a aplicação do novo

regime jurídico das empresas
públicas, que impôe reduções
nos subsídios de refeição e a
diminuição do pagamento do
trabalho sumplementar, do
trabalho nocturno e das ajudas
de custo;
• Pelo direito ao trabalho e ao
trabalho com direitos;
• Pela defesa e reforço dos
apoios e da protecção social,
nomeadamente a desempregados, idosos e crianças;
• Pela defesa e melhoria do
Serviço Nacional de Saúde;
Escolas Públicas;
• Por mais e melhores serviços
públicos;

• Pelo aumento da produção e
da riqueza e a redução da dívida
e da dependência externa;
• Pela renegociação da dívida e
o fim dos juros agiotas;
• Pela soburdinação do défice ao
crescimento económico.
Dia 19, trabalhadores, desempregados, reformados,
pensionistas e jovens.
Vamos marchar
nas Pontes por Abril!

Há alternativas! A luta é
o caminho para a
mudança necessária e
urgente.

Transportes organizados. Contacte o seu Sindicato ou a União de Sindicatos da CGTP-IN no seu distrito e inscreva-se já.

