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Dia Nacional de Luta
16-Jan-2014

CONTRA A EXPLORAÃ‡ÃƒO E O EMPOBRECIMENTO
Ver locais de concentraÃ§Ã£o

Portugal estÃ¡ no terceiro ano de imposiÃ§Ã£o do â€œmemorando da troicaâ€•,
autÃªntico programa de agressÃ£o aos Trabalhadores, ao Povo e ao PaÃ-s.
Os seus resultados conduziram-nos Ã recessÃ£o econÃ³mica, ao aumento
da exploraÃ§Ã£o, ao empobrecimento, Ã perda de soberania, ao aumento da
dÃ-vida, Ã destruiÃ§Ã£o de mais 700 mil postos de trabalho, ao encerramento
e reduÃ§Ã£o de serviÃ§os, a mais de 1 milhÃ£o e 400 mil desempregados, ao
empobrecimento dos diritos e da democracia.

A cada novo pacote de sacrifÃ-cios e cortes,
o resultado Ã© o aumento da dÃ-vida.
A dÃ-vida e os juros atingiram montantes que tornam
impossÃ-vel o seu pagamento.
SÃ¡bado, dia 1 de Fevereiro LUTAMOSÂ

- Contra os cortes das pensÃµes e dos salÃ¡rios
- Pela revogaÃ§Ã£o das medidas gravosas da legislaÃ§Ã£o laboral, a reposiÃ§Ã£o dos
direitos retirados e dos roubos efectuados aos salÃ¡rios e pensÃµes
- Pelo aumento dos salÃ¡rios, com uma actualizaÃ§Ã£o nÃ£o inferior a 4,5 %, com
aumento mÃ-nimo de 30 euros mensais (1 â‚¬/ dia)
- Pela actualizaÃ§Ã£o do SalÃ¡rio MÃ-nimo Nacional para 515 euros, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2014
- Pelo aumento das pensÃµes de reforma, pela eliminaÃ§Ã£o da contribuiÃ§Ã£o
extraordinÃ¡ria de solidariedade
- Contra o aumento da contribuiÃ§Ã£o para a ADSE para os 3,5 %
- Pela defesa e melhoria das FunÃ§Ãµes Sociais do Estado, contra o guiÃ£o para a
reconfiguraÃ§Ã£o e destruiÃ§Ã£o do Estado
- Por mais e melhores serviÃ§os pÃºblicos, contra as privatizaÃ§Ãµes e o encerramento
de serviÃ§os essenciais ao bem-estar das populaÃ§Ãµes
- Por uma polÃ-tica fiscal que desagrave os impostos dos trabalhadores e pensionistas,
combata a fraude e evasÃ£o fiscal e taxe os lucros do capital
- Pelo respeito da ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica Portuguesa e a defesa do regime
democrÃ¡tico
- Pela demissÃ£o do Governo e convocaÃ§Ã£o de eleiÃ§Ãµes antecipadas
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