
ADERE AO PCP! ADERE AO PCP! 

CONTIGO
A LUTA TERÁ
MAIS FORÇA!

C NO TIGO
 UT TA L A ERÁ

MA ÇIS FOR A!

Nome:

Morada:

E-mail:

Telefones:

Empresa e local de trabalho:

(Envia esta ficha para: Av. Liberdade 170 Lisboa, ou dorlpcp@dorl.pcp.pt. )

FICHA DE CONTACTO PARA ADESÃO AO PCP:

A alternativa existe! E constroi-se na luta!
A adesão ao PCP, partido dos trabalhadores, partido dos ideais de Abril,
é um passo decisivo para o reforço da luta e unidade dos trabalhadores,

e para a ruptura com as actuais políticas!

Marcha do PCP pela Democracia e Liberdade, Lisboa, 1 Março 2008

Os trabalhadores da VIMECA estão em luta em defesa do seu Caderno Reivindicativo, onde exigem:

- Um aumento de 5,1% na tabela salarial (30,00€ de aumento mínimo);
- 5,1% de aumento nas diuturnidades;
- 3,00€ de aumento no subsídio de refeição;
- O fim do trabalho suplementar aos Sábados, Domingos e Feriados.

São objectivos justos, e que em unidade poderemos alcançar! No dia 7 de Maio, uma forte participação na greve que 
está marcada dará um importante contributo para que estes objectivos sejam alcançados!

Código do Trabalho: Governo declara GUERRA AOS TRABALHADORES!

O Governo apresentou um projecto de alteração para pior do Código de Trabalho, que merece desde já a total rejeição 
dos trabalhadores, designadamente por facilitar os despedimentos, alargando o despedimento por inadaptação; por 
desregulamentar a organização dos tempos de trabalho e do vínculo laboral atingindo gravemente os trabalhadores e 
suas famílias. 

Os comunistas da VIMECA afirmam aos seus companheiros de trabalho que, perante mais esta afronta do Governo 
contra os direitos dos trabalhadores tão duramente conquistados, só resta o caminho da luta.

Por isso apelam à participação de todos os trabalhadores na Jornada de luta da CGTP-IN do 1º de Maio, às 14.30, com 
concentração no Martim Moniz e Manifestação até à Alameda.  

AOS TRABALHADORES DA VIMECA
PARA A DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES: A LUTA É O CAMINHO!


