E AGORA QUEM VAI PAGAR A DIVIDA À
SEGURANÇA SOCIAL?

Vale a Pena Lutar!
Fim á vista do
Código Contributivo
GRANDE VITÓRIA
DA PESCA
A
proposta
legislativa
avançada, a 19 Outubro, no Conselho
de Ministros comtemplando no
fundamental as propostas
da
Federação e dos Sindicatos da Pesca
constitui uma grande vitória dos
pequenos
armadores,
dos
pescadores e de todo o Sector da
Pesca.
Esta iniciativa vem-nos dar
razao quanto á injustiça duma Lei
desfazada da realidade. Uma Lei que
só prejudicou e desestabilizou o
sector, que só veio criar uma dívida à
Segurança Social que nunca tinha
existido o Código ser aprovado,
apenas veio agravar a crise já
existente.
As lutas ao longo do ano pela
revogação
do
novo
Codigo
Contributivo demonstram que vale a
pena lutar.
QUEM LUTA PODE NÃO GANHAR,
MAS QUEM NÃO LUTA PERDE
SEMPRE!
HÁ QUE CONTINUAR A LUTA EM
DEFESA DO SECTOR DAS PESCAS!

A luta pela revisão do novo
Código Contributivo será ganha
quando este for revogado no Parlamento, alcançando o nosso objectivo
do desconto em Lota.
Mas tal como desde o inicio alertámos, a aplicação
da Lei, fez com que o Sector da Pesca que não devia
nada à Segurança Social, tenha pela sua aplicação, uma
divida que ascende a mais de 400 mil euros!!!
O STPSul apela a todos para que, desde já, se
defenda que a divida não é da responsabilidade do
Sector. A divida foi criada com a aplicação da Lei.
Aguardamos que o bom senso do Governo e de
todos os partidos com assento parlamentar, encontrem
uma soluçaõ que não penalize quem não tem
culpa.
Exortamos toda a comunidade piscatória a
continuar a luta não apenas pela revogação do Código
Contributivo mas pela resolução da divida que este
criou para com a Segurança Social.

A FEDERAÇÃO E OS
SINDICATOS DA PESCA
DECIDIRAM REALIZAR UMA

SEMANA NACIONAL DE LUTA
DE 14 A 18 NOVEMBRO
PARA COLOCAR OS PROBLEMAS DA
PESCA NA ORDEM DO DIA
O STPSul apela aos Pescadores, aos Pequenos Armadores e
a todos os Profissionais da Pesca para que durante esta
SEMANA DE LUTA, da Fonte da Telha a Vila Real de
St.António, se levantemos a nossa voz em unidade na
acção através das mais diversas formas de protesto a
decidir em cada local.
• Por um preço minimo garantido na 1ª venda,
tendo em conta o aumentos dos factores de
produção, em partucular da gasolina;
• Pela aplicação no 1º dia do Fundo de
Compensação Salarial;
• Pelos apoios ao desenvolvimento do sector
pesqueiro nacional.
Vamos mobilizar a Pesca, para em conjunto com os outros
trabalhadores fazer da GREVE GERAL de 24
NOVEMBRO uma greve em defesa dos apoios á
Pesca, por um Portugal Soberano, desenvolvido e
digno.

