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O PCP é decisivo na defesa do regime
democrático, da liberdade e da democracia.
Nestes tempos de injustiça e incerteza, os
trabalhadores e o povo podem contar sempre
com o PCP!

MUNICÍPIO ...

A gestão rigorosa dos
recursos existentes, tem
permitido a diminuição da
divida (em outubro de
2013 o total da divida era
de 64.7 milhões de euros.
prevê-se que no final de
2015 seja de 43 milhões
de euros)

Lutar pela manutenção
da Valorsul como
empresa pública e pela
reversão da extinção da
Simtejo, substituída
pela empresa Águas de
Lisboa e Vale do Tejo.

Célula dos Trabalhadores da
C.M. Loures e SIMAR
Partido Comunista Português
Rua da República, nº43, 1º
2670-473 Loures

Nestes dois anos de mandato dos eleitos da CDU, têm sido
desenvolvidos esforços no sentido de aumentar a capacidade
de resposta aos problemas e necessidades.
Destacamos alguns aspetos da atividade:
à
A gestão rigorosa dos recursos existentes, tem permitido a
diminuição da divida (em outubro de 2013 o total da divida era de 64.7
milhões de euros. prevê-se que no final de 2015 seja de 43 milhões de
euros); foram criadas condições para se poder trabalhar garantindo a
existência de equipamentos e materiais; estão a ser criadas melhores
condições de trabalho; procedeu-se à distribuição de fardamento e
calçado; entrada em funcionamento das instalações provisórias dos
balneários nas oficinas do Fanqueiro; realização de reuniões
interdepartamentais e plenários com os trabalhadores; a manutenção
das 35H por semana; a aplicação a mais de 120 trabalhadores a
mobilidade intercarreiras; alteração à estrutura orgânica na Câmara e
nos SIMAR.
à
A criação dos SIMAR; a admissão de 45 novos trabalhadores para a
recolha de resíduos sólidos urbanos.
à
O aumento do investimento na recuperação da rede viária, nas
escolas, nos equipamentos e edifícios municipais, no reforço da
iluminação pública e o aumento do seu período de funcionamento; no
apoio ao movimento associativo, aos bombeiros, nas comemorações do
25 de abril e aniversário do concelho, na melhoria da comunicação
(jornal e boletim interno), entre outros.
à
A aprovação da revisão do PDM; a discussão com a população em
torno de temas diversos, nomeadamente orçamentos municipais e a
iniciativa Loures em Congresso.
Referimos algumas prioridades para o futuro:
à
Consolidação do investimento; na educação, na rede viária, na
reabilitação dos centros urbanos, nos parques urbanos e nos
equipamentos.
à
Reconversão/legalização dos bairros.
à
Melhoria da comunicação entre o Município e os munícipes (área do
atendimento).
à
Entrada em funcionamento da Biblioteca Municipal Ary dos Santos,
em Sacavém.
à
Consolidar as políticas económicas, sociais, culturais e desportivas
do Município que lhe permitam no médio prazo ser uma referência
regional e nacional.
à
Implementação de ações que visem a diminuição das perdas de
água.
à
Concretização do processo de renovação da frota de recolha de
resíduos e de melhoria da sua operacionalidade.
à
Continuar a desenvolver todos os esforços, para que continuem na
esfera pública setores essenciais à vida dos cidadãos, como seja a Água
Potável; Águas Residuais; e o tratamento dos Resíduos Sólidos
Urbanos.
à
Lutar pela manutenção da Valorsul como empresa pública e pela
reversão da extinção da Simtejo, substituída pela empresa Águas de
Lisboa e Vale do Tejo.

A diferença que faz diferença!

No País...
Das eleições legislativas do passado mês de
Outubro, resultou uma nova composição da
Assembleia da República e uma substancial
alteração da correlação de forças.
- Não há uma maioria que permita a aprovação
do governo PSD/CDS e a sua entrada em
funções; apresentaram um programa que tem
como perspetiva a continuidade e intensificação
da política com que agravou a exploração e o
empobrecimento, aprofundou as injustiças e
desigualdades e acentuou a degradação do
regime democrático e a subordinação e
dependências nacionais.
- Há uma maioria de deputados que constituem
condição bastante para a formação de um
governo de iniciativa do PS, que permite a
apresentação do programa, a sua entrada em
funções e adotar uma política que assegure uma
solução duradoura na perspetiva da legislatura.

O PCP não deixou de tomar
importantes iniciativas
apresentando um primeiro
conjunto de propostas
legislativas, com vista a uma
mudança de política:
Reposição das 35 horas por
semana como período normal de
trabalho na Administração
Pública.

€

Reposição dos complementos de
reforma nas empresas do setor
público empresarial, aos
trabalhadores no ativo e aos
trabalhadores aposentados
Revogação da alteração à Lei da
IVG-Interrupção Voluntária da
Gravidez

Outubro

5

FERIADO

Reposição dos 4 feriados
nacionais

No dia 10/novembro foi rejeitado na
Assembleia da República o governo
PSD/CDS.
É conhecida a subscrição da “Posição conjunta do
PS e do PCP sobre solução política”.
Está aberta a possibilidade real de, entre outros,
dar passos na devolução de salários e
rendimentos; de repor os complementos de
reforma dos trabalhadores do setor empresarial
do Estado; de valorizar salários e travar a
degradação continuada das pensões; um combate
decidido à precariedade, incluindo aos falsos
recibos verdes; o fim do regime de
requalificação/mobilidade especial; de repor os
feriados retirados; redução para 13% do IVA da
restauração; de garantir melhores condições de
acesso aos direitos à saúde e à educação.
Uma solução na viabilização da qual ninguém
prescindiu do seu programa e da sua
independência ideológica e política, mas onde
está presente a mutua garantia e o
empenhamento comum de contribuir para
assegurar para o País um outro rumo de
desenvolvimento económico e progresso social.
O voto dos deputados do PCP contarão para
apoiar tudo o que for positivo para os
trabalhadores, o povo e o País e contarão
para se oporem a tudo o que atinja os seus
interesses.
Os tempos que se aproximam, são tempos de
exigência, de iniciativa e de ação, mas
também de confiança na luta!

Candidatura de Edgar Silva à Presidência da República
Uma candidatura vinculada aos valores de Abril, em defesa e afirmação da Constituição da República
Portuguesa, portadora das aspirações dos trabalhadores e do povo a uma vida melhor, aberta à participação
de todos os democratas e patriotas.
Uma candidatura que inscreve nos seus objetivos a afirmação de um outro rumo que assegure a construção
de um Portugal de progresso, desenvolvido e soberano.
Está nas nossas mãos garantir um Portugal mais justo e desenvolvido!

“

Como Presidente da República, estarei sempre ao lado dos que defendem a justiça social.
Como Presidente da República, lutarei contra a injustiça. Tanto no exercício de poderes de decisão,
como no uso do diálogo e da palavra, assumo e assumirei o compromisso da opção preferencial pelos
mais pobres, pelos explorados. Não é um compromisso de agora. É um compromisso que tem
orientado toda a minha vida.
Edgar Silva

„

Boas Festas!
Aproveitamos para
desejar a todos os
trabalhadores e suas
famílias Boas Festas e
um bom ano novo.
Com confiança num
futuro melhor!
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Já está marcada
40ª Edição
da Festa do Avante
Põe na Agenda!

