Arte por um Canudo

A minha Greve
Hoje, dia 31 de janeiro vou estar em greve! Vou aderir à greve da função pública
decretada por todos os sindicatos da função pública. Vou aderir para dar
visibilidade e protestar junto dos nossos governantes a imoralidade que é ter de,
ao fim de 40 anos de serviço, ser penalizado por uma coima que se chama fator
de sustentabilidade e que atinge 14,7% do ordenado.
Não é justo que se trabalhe 40 anos e depois seja penalizado por pedir
antecipação da aposentação. Ser penalizado por não ter a idade legal da
aposentação é uma coisa que se aceita! Agora ser penalizado das duas formas
ao fim de 40 anos, por fator de sustentatibilidade (14,7%) e restantes anos
(0,6%) por cada ano que falte até aos 66,7 anos, é que não é aceitável.
Ter 62,4 anos de idade e 40,1 anos de serviço e ser penalizado por 38,7% se
atualmente pedisse a antecipação da aposentação é inadmissivel.
Exemplifico de forma prática: estar 40 anos ao serviço do ME para conseguir
$1000 e depos por 4 anos de antecipação roubarem $400 é no minimo uma
grande roubalheira que nos fazem e se aceitamos estamos a ser coniventes com
este roubo.
Assim, a minha luta é então que se acabe com o fator de sustentabilidade
para quem tem 40 ou mais anos de serviço independentemente da idade.
Esta minha luta parece não se enquadrar na luta dos sindicatos! Não vejo este
slogan nos cabeçalhos dos cartazes dos sindicatos. “40 anos de serviço

= a

isenção do fator de sustentabilidade”. Este slogan devia ser também um dos
gritos de ordem da manifestação de amanhã. Eu vou estar do lado de cá a torcer
que assim seja.
Se acontecer, como mais velho, dou lugar aos mais novos. Todos ganham e
principalmente a escola e os alunos.
Amanhã pode ser que haja uma surpresa.
Hoje estarei em luta!
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