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COM O MURPI 
DEFENDER OS DIREITOS DOS REFORMADOS 

LUTAR POR UMA VIDA DIGNA 
 
 
 

GOVERNO PSD/CDS PREPARA ROUBO DE 470 MILHÕES DE EUROS 
AOS APOSENTADOS DA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 

 
Em nome da convergência entre o regime de pensões da Caixa Geral de 
Aposentações e da Segurança Social, o Governo, aproveitando cobardemente o 
período de férias, tenta impor um corte de 470 milhões de euros, a partir de 2014, 
para todos os aposentados com valores de pensões superiores a 600 euros. 
 
Nos últimos anos os aposentados da Caixa Geral de Aposentações têm sido alvo de 
uma violenta política de agressão aos seus direitos, que se agravou com a assinatura 
do memorando da troika, fruto da cumplicidade activa do PS com o PSD/CDS. 
 
Tentando manipular a opinião pública contra supostos “privilégios” dos aposentados 
da Administração Pública e ocultando deliberadamente as diferenças entre os 
regimes dos sectores público e privado, o Governo tudo tem feito para dividir os 
trabalhadores e reformados dos dois sectores. 
 
O objectivo é claro, retirar direitos e nivelar por baixo. 
 
Aos pensionistas da Caixa Geral de Aposentações foram fixados valores das pensões 
de acordo com a legislação em vigor e uma vez deferida a pensão, esta 
consubstancia uma propriedade do respectivo titular, pelo que a sua alteração viola o 
direito de propriedade constitucionalmente garantido. 
 
Um governo que tem o despudor de propor uma medida que visa atentar contra os 
direitos constituídos pelos pensionistas e com carácter de retroactividade, só pode ser 
apelidado de “terrorista” e de “fora da lei”. 
 
O Governo com as suas incontáveis medidas de austeridade tem provocado o 
aumento brutal do desemprego e prepara-se para despedir dezenas de milhares de 
trabalhadores da função pública e com estas medidas associadas a outras como a 
descapitalização do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social põe em 
causa a sustentabilidade financeira da sistema público de segurança social. 
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O MURPI – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE REFORMADOS, consciente das 
dificuldades que estas medidas irão criar à economia das pessoas e das 
famílias, já com dificuldades para fazer face ao desemprego dos seus filhos e 
netos, irá pedir audiências aos Grupos Parlamentares para travar a 
concretização destas medidas. 
 
A Confederação Nacional de Reformados Pensionistas e Idosos MURPI apela à 
unidade e mobilização de todos os reformados e aposentados: 
 
- Contra todo o tipo de cortes, retirada de direitos, redução de pensões, sem esquecer 
o aumento do desconto para a ADSE 
 
- Contra os despedimentos dos trabalhadores da Administração Pública 
 
- À luta por todos os meios ao seu alcance para a contestação contra estas medida 
 
- Pela exigência de demissão urgente deste Governo. 
 
 
 
Por um Portugal solidário entre gerações. 
 
Pela unidade dos trabalhadores e reformados. 
 
 
 
A Direcção da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos MURPI 
 
Lisboa, 6 de Agosto de 2013. 
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