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É um elemento de confiança na luta pela construção de um Portugal com Futuro, alicerçado
nos valores de Abril.

Na Festa do Avante! encontra-se espelhada a realidade de todas as regiões do País, a sua
cultura, gastronomia e artesanato, a actividade e intervenção das organizações do PCP, a
luta dos trabalhadores e das populações.

Na Festa, encontra-se e respira-se a força do Povo, do povo que a constrói, que a vive e
tomou como sua e que, no limiar dos 40 anos da Festa do Avante!, continua a ser a garantia
do seu futuro, pois Não há Festa como esta!

Compra a tua EP!
Participa na construção e realização da Festa do Avante!

A Festa do Avante!, ao longo das suas 38 edições, afirmou-se junto
de sucessivas gerações como uma realização única, ganhando
pela sua dimensão politico-cultural, mas também pela sua
dimensão humana, de convívio, fraternidade e camaradagem uma
identidade própria e raízes profundas na sociedade portuguesa.

Trata-se de uma grande iniciativa aberta a todos, aberta à
juventude, aos trabalhadores e ao povo português.
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Governo PSD-CDS/PP e o PS têm tratado mal os
trabalhadores.
Os trabalhadores da INCM também têm sentido na pele
estes ataques.
Suportada pela política do Governo, a Administração pretende
rever já este ano o Acordo de Empresa, preparando-se para
introduzir  o banco de horas e a mobilidade geográfica, novas
carreiras que levam a uma completa e arbitrária polivalência
de funções e sem mexer nos salários.
Pretende ainda reduzir os Serviços Sociais com uma proposta
de regulamento, até ao final do ano, que visa a retirada de
regalias e direitos.

é urgente a ruptura!
mais força à CDU!

Este ano foi implementado um  novo sistema
de avaliação de desempenho que tem como
objectivo principal, além dos cortes nas
promoções, a deslocação de trabalhadores e
empurrar outros para a reforma.
Também os cortes nas diuturnidades vêm no
sentido de penalizar e sacrificar os
trabalhadores da INCM.

A CDU esteve e estará sempre ao lado dos
trabalhadores da INCM.

Esteve, com os seus deputados, nas
concentrações junto ao Ministério das
Finanças, nomeadamente a 11 e a 19 de
Dezembro de 2014 e a 10 de Fevereiro de
2015.

Esteve e estará sempre com os
trabalhadores na rua, nas justas lutas contra
este rumo de desastre nacional, por uma
mudança de política.
Esteve e estará sempre na Assembleia da
República a defender os direitos dos
trabalhadores.

Votar CDU é apoiar uma política alternativa,
que coloque como objectivos os direitos e
condições de vida dos trabalhadores e do
povo, a devolução e valorização dos
salários, pensões, reformas e prestações
sociais, a melhoria dos serviços públicos, da
saúde, educação, segurança social, cultura.

Votar CDU por um Portugal com futuro!


